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DESCRIÇÃO DO CURSO  

Uma área em ascensão em meio a um mercado cada vez mais globalizado. Com o MBA 

em Gestão de Comércio Exterior e Negócios Internacionais, o aluno irá se preparar para 

este mercado, desenvolvendo uma visão sistêmica e capacidade de identificar 

oportunidades e ameaças em relação às transações comerciais em nível internacional. 

 

OBJETIVO DO CURSO 

Você irá adquirir: 

• Competência para tomar decisões no exercício de funções relativas ao comércio 

exterior e finanças internacionais 

• Domínio de ferramentas que podem torná-lo líder em uma empresa, gerenciando 

pessoas e ativos intangíveis em ambientes multiculturais e de grande 

competitividade 

• Domínio de ferramentas necessárias para gestão de operações de 

exportação/importação e para gestão de contratos e finanças internacionais 

• Habilidade para realizar negociações internacionais. 

 

PÚBLICO ALVO 

Recomendado para: 

▪ Profissionais de organizações com operações no exterior ou que almejam se 

engajar em negócios internacionais 

▪ Profissionais que desejam atuar nas áreas de Comércio Exterior, Economia e 

Finanças Internacionais, Câmbio, Logística Internacional e Negócios 

Internacionais. 

 

METODOLOGIA 

Os cursos do Programa MBA LIVE da FGV têm por objetivo estimular a reconstrução do 

conhecimento por meio da abordagem integrada entre teoria e prática, em consonância 

com os contextos econômicos, sociais e regionais onde os cursos são ministrados.  

Os conteúdos das disciplinas visam a atingir objetivos de aprendizagem específicos, 

alinhados ao desenvolvimento das competências necessárias à prática profissional de seus 

alunos. 

As aulas, mediadas remotamente por ferramentas de videoconferência, são planejadas com 

aplicação de diferentes de estratégias de aprendizagem, sob a égide das metodologias 

ativas. Os alunos contam com suporte de um ambiente virtual de aprendizagem, o eClass, 
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no qual pode acessar, a qualquer momento, em seus dispositivos eletrônicos, o conteúdo 

da disciplina, fazendo uso irrestrito de reconhecidas bibliotecas virtuais. Além disso, há 

acesso a outras ferramentas que oferecem suporte ao processo de ensino-aprendizagem e 

facilitam a comunicação. 

As atividades práticas são desenvolvidas com o apoio de estudos de casos, jogos de 

negócios e situações que permitam aos alunos simularem a vivência de experiências 

desafiadoras, encorajando-os à aplicação de seus conhecimentos na resolução dos 

desafios propostos. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem tem papel fundamental para o processo de reconstrução de 

conhecimento pelos alunos, por isso, cada disciplina tem um instrumento avaliativo 

diferente. As avaliações construídas pelos professores possuem questões que abordam a 

aplicabilidade dos conceitos trabalhados em sala a contextos empresariais.  

Os instrumentos de avaliação utilizados visam não somente apoiar o diagnóstico do 

aprendizado como também servir como reflexão para os alunos quanto à prática dos 

conceitos a fim de capacitá-los para melhores tomadas de decisão como executivos. 

 

PRÉ-REQUISITO 

Não tem pré-requisito 

 

DISCIPLINA ISENTA DE PROVA 

• Internacional Business Plan  

• Jogos de Negócios Internacionais 

 
 

MÓDULOS 

Estratégia nos Negócios Internacionais 144 h/a 

Gestão Financeira nos Negócios Internacionais 144 h/a 

Gestão de Negócios Internacionais 144 h/a 
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MÓDULO: Estratégia nos Negócios Internacionais 

OBJETIVOS 
• Analisar o mercado internacional, a interdependência das nações e das empresas, no mercado 

globalizado. 

• Discutir e compreender as teorias, práticas e regulação do comércio internacional e o impacto sobre o 
comércio exterior brasileiro. 

• Orientar organizações com potencial de internacionalização para atuação no mercado internacional. 
 DISCIPLINAS  

1. Economia Internacional  L_EI24*16-24 24 h/a 

2. Relações Internacionais e Impacto nos Negócios L_RIIN24*16-24 24 h/a 

3. Regulação do Comércio Internacional L_RCI24*16-24 24 h/a 

4. Internacionalização de Empresas L_IE24*16-24 24 h/a 

5. Estratégia de Empresas L_EE12-24 24 h/a 

6. Internacional Business Plan L_IBP12X-24 24 h/a 

 

MÓDULO: Gestão Financeira de Negócios Internacionais 

OBJETIVOS  
• Apresentar e desenvolver as principais operações financeiras, de câmbio e de tributação em comércio 

exterior. 

• Apresentar e debater os principais tipos de contratos que regem os negócios internacionais. 

• Organizar e estruturar o plano financeiro e seus principais demonstrativos. 

Gestão 
Financeira 

nos Negócios 
Internacionais

Gestão de Negócios 
Internacionais

Estratégia 
nos Negócios 
Internacionais
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 DISCIPLINAS  

1. Matemática Financeira  L_MF24*15-24 24 h/a 

2. Gestão de Operações de Câmbio L_GOC24*16-24 24 h/a 

3. Tributação de Comércio Exterior L_TCE24*16-24 24 h/a 

4. Gestão de Contratos Internacionais L_GCI24*16-24 24 h/a 

5. Gestão de Finanças Internacionais L_GFI24*16-24 24 h/a 

6. Planejamento Tributário Internacional L_PTI24*13-24 24 h/a 

 

MÓDULO: Gestão de Negócios Internacionais 

OBJETIVOS  

• Capacitar a criação e desenvolvimento de marcas no mercado externo. 

• Apresentar todo o processo operacional de uma exportação e importação. 

• Desenvolver habilidades para uma negociação com clientes e parceiros em nível 
internacional. 

• Capacitar a gestão de pessoas em ambiente multiculturais. 
 DISCIPLINAS  

1. Negociação Internacional L_NI24*16-24 24 h/a 

2. Gestão de Logística Internacional L_GLI24*16-24 24 h/a 

3. Marketing Internacional L_MI24*16-24 24 h/a 

4. Gestão de Operações de Exportação e Importação L_GOEI24*16-24 24 h/a 

5. Gestão de Pessoas em ambientes multiculturais L_GPAM24*16-24 24 h/a 

6. Jogos de Negócios Internacionais L_JNI12X-24 24 h/a 
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ESTRUTURA CURRICULAR 

Disciplina Carga horária 

1. Estratégia de Empresas 24 h/a 

  

Área Subárea 

Estratégia e Negócios  Gestão Empresarial  

 

Ementa 

Conceitos básicos em estratégia. Definição do rumo da organização. Análise do ambiente externo e interno: 
análise setorial, cenários prospectivos e ferramentas de análise. Definição do desenho da estratégia e inserção 
internacional da organização. Estratégias, táticas, metas e objetivos. Implementação e gestão da estratégia. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Conceitos básicos em estratégia. 
1.1 O que é estratégia. 

2. Definição do rumo da organização. 
2.1 Definições dos elementos direcionadores. 

2.2 A definição do negócio da organização. 

2.3 A elaboração da visão de futuro. 

2.4 Missão: o propósito da existência da organização. 

2.5 A elaboração de valores 

3. Análise do ambiente externo 
3.1 Análise do Macro Ambiente 

3.2 Oportunidades e ameaças. 

 

▪ Apresentar os conceitos de estratégia 

▪ Descrever sua aplicação no contexto 

organizacional 

▪ Definir os referenciais estratégicos de uma 

organização. 

▪ Utilizar ferramentas de análise do ambiente, para 

que se possa descrever as oportunidades e 

ameaças. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

4. Análise do ambiente interno 
4.1 Competências essenciais. 

4.2 Diagnóstico das forças e fraquezas. 

4.3 Fatores críticos de sucesso. 

4.4 A Matriz SWOT e a Análise SWOT 

 
5. Análise Setorial 
5.1 O modelo das Cinco Forças de Porter 

5.2 O modelo Porter das estratégias genéricas. 

5.3 O posicionamento estratégico. 

 

▪ Apresentar os conceitos e desenho do framework 

que possibilita análise do ambiente interno e 

externo. Assim como, os fatores críticos de 

sucesso. 

▪ Apresentar como se faz uma análise do setor 

considerando novos entrantes, concorrentes, 

clientes, fornecedores e os substitutos. 

 

 Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

6. Cenários prospectivos e ferramentas de 
análise. 

6.1 Os cenários básicos 

6.2 Cenários e Análise do ambiente geral. 

 

▪ Demonstrar como construir cenários prospectivos 

e como pode auxiliar na análise do ambiente 

geral. 
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Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

7. Definição do desenho da estratégia 
7.1 O desenho da metodologia 

 
8. Inserção internacional da organização 
8.1 O processo de internacionalização 

9. Estratégias, táticas, metas e objetivos. 
9.1 Conceito de objetivos e metas 

9.2 Conteúdo dos objetivos. 

 
10. Implementação e gestão da estratégia 
10.1 O Balanced Scorecard (BSC). 

10.2 Conceitos do modelo. 

10.3 As perspectivas do BSC. 

10.4 A construção do BSC. 

▪ Definir o desenho da estratégia. 

▪ Definir objetivos empresariais e metas. 

▪ Elaborar um Balanced Scorecard básico  

 

Bibliografia Básica 

• TORRES, Maria Candidaet al. Estratégia de Empresas. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV.  2014 
 

Bibliografia Complementar 

• GHEMAWAT, Pankaj.  A estratégia e o cenário de negócios.  Porto Alegre: Bookman, 2007. 

• HITT, MICHAEL.A. et al.  Administração estratégica.  São Paulo: Pioneira, 2007. 

• PORTER, Michel E.  Estratégia Competitiva – Técnicas para análise de indústrias e da 
concorrência.   Rio de Janeiro: Campus, 2005. 
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Disciplina Carga Horária 

2. Economia Internacional 24h/aula 

 

Área Subárea 

Economia e Finanças  Economia 

 

 Ementa 

Teorias do comércio internacional: vantagens comparativas, ganhos de comércio, crítica às teorias clássicas. 
Novas teorias do Comércio Internacional. Mensuração da atividade econômica. Crescimento econômico e a 
influência externa sobre a demanda agregada e a oferta agregada. Poupança, investimento e fluxos de capital 
estrangeiro Inflação, índices de preços e sua relação com variáveis externas.Política monetária e relação juros-
câmbio. Política fiscal e sua relação com o risco-país. Taxas de câmbio nominal, real e efetiva real. Balanço de 
Pagamentos e os determinantes das contas de capital e de transações correntes; mecanismos de ajuste do 
balanço de pagamentos e suas relações com demanda agregada, câmbio e juros. Regimes cambiais. Papel de 
organismos internacionais como FMI, OMC e Banco Mundial. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo Programático Mínimo Objetivos de Aprendizagem 

1. Teorias de comércio internacional. 
1.1 Teoria das vantagens comparativas. 

1.2 Crítica às teorias clássicas e novas teorias de 

comércio 

 

▪ Apresentar o referencial teórico para o estudo das 

relações internacionais de comércio. 

▪ Pontuar as críticas à abordagem tradicional à luz 

das novas teorias de comércio. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo Programático Mínimo Objetivos de Aprendizagem 

1. Mensuração da atividade econômica. 
1.3 O conceito de PIB e suas derivações 

1.4 Crescimento e ciclo econômico 

1.5 A influência do comércio externo sobre a 

demanda agregada 

1.6 Poupança, investimento e o fluxo de capital 

estrangeiro 

2. Índices de inflação 
2.1 Principais indicadores 

2.2 Influência das variáveis externas 

▪ Apresentar e discutir os principais indicadores 

macroeconômicos, com ênfase sobre nível de 

atividade e nível de preços 

▪ Ilustrar a influência externa (comércio exterior e 

fluxos de capital estrangeiro) sobre as mesmas 

variáveis. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo Programático Mínimo Objetivos de Aprendizagem 

3. Política econômica em economias abertas. 
3.1 Política fiscal 

3.2 Política monetária e anti-inflacionária 

3.3 Política cambial e regimes cambiais 

4. Balanço de pagamentos 
4.1 Determinantes das contas de capital e de 

transações correntes 

▪ Apresentar, discutir e ilustrar as principais 

ferramentas de política econômica no âmbito de 

economias abertas 

▪ Ilustrar as relações entre diferentes objetivos de 

política econômica e suas potenciais contradições  
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4.2 Mecanismos de ajuste do balanço de pagamentos 

4.3 Papel dos organismos internacionais 

▪ Apresentar a estrutura do balanço de pagamentos 

enquanto ferramenta de análise e monitoramento 

das relações externas da economia 

▪ Apresentar e discutir os mecanismos de ajuste 

das contas externas, com ênfase para a relação 

juros-câmbio 

▪ Discutir o papel dos organismos internacionais 

como o FMI e o Banco Mundial 

 

Bibliografia Básica 

• GONÇALVES, R. et ali Economia Internacional. Rio de Janeir: Editora da FGV, 2014. 

 

Bibliografia Complementar 

• KRUGMAN, P., OBSTFELD, M. e MELITZ, M. (2014) Economia Internacional. RJ: Pearson.  

• BAUMANN, R. e GONÇALVES, R.  Economia Internacional: teoria e experiência brasileira. Rio de 

Janeiro: Elsevier,2015 
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Disciplina Carga horária 

3. Gestão de Contratos Internacionais 24 h/a 

 

Área Subárea 

Direito   Direito  

 

Ementa 

Direito Interno e Direito Internacional. Lex Mercatória. Tratados. Integração Regional. Os Sistemas Jurídicos 
Internacionais. Formação do contrato. Contratos escritos e não escritos.  Tipos contratuais. Vícios da Vontade. 
Das obrigações. Alteração e extinção dos contratos. Da Responsabilidade Civil. Do inadimplemento contratual e 
suas consequências. Força Maior e Teoria da Imprevisão. Contratos internacionais em suas várias modalidades. 
Conflitos de leis e jurisdição internacionais. Jurisdição nos contratos internacionais. Contencioso judicial no exterior 
e execução de sentença estrangeira no Brasil. Formas alternativas de resolução de conflitos no âmbito 
internacional(ADR) :arbritagem e mediação. 

 
Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Direito Interno e Direito Internacional  

1.1. Estados soberanos  

1.2. Sistemas Jurídicos 

1.3. Regras Uniformes  

1.4. Tratados Lex Mercatoria e Leis-modelo 

1.5. Integração Regional 

1.6. Direito e foro aplicáveis 

 

▪ Capacitar o aluno a conhecer e identificar o Direito 

interno e o Direito Internacional em todas as suas 

nuances conceituais e operacionais. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

2. Conceito de contrato internacional e outros 

aspectos 

2.1 Conceito de obrigação e de contrato 

2.2 Conceito de contrato internacional 

2.3 Planejamento e negociação preliminar  

2.4 Proposta e aceitação 

2.5 Forma escrita 

2.6 Alteração dos contratos 

2.7 Extinção dos contratos 

2.8 O inadimplemento Contratual e suas 

consequências 

2.9 Força maior e teoria da imprevisão 

 

▪ Capacitar e explicar aos alunos como se forma um 

contrato e a identificar um pré-contrato, bem como 

familiarizá-los com os tipos de contrato mais 

comuns em comércio internacional. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

3. Contratos internacionais em suas várias 

modalidades 

▪ Apresentar os principais contratos no comércio 

internacional. 
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3.1 A compra e venda internacional 

3.2 Contrato de agência e outros contratos afins 

3.3 Contrato de distribuição 

3.4 Contrato de transporte marítimo 

3.5 Contrato de prestação de serviços 

3.6 Acordo de associação e joint-ventures 

 

 

▪ Compreender as principais características e 

diferenças destes contratos. 

▪ Entender como é a gestão dos contratos  

▪ Habilitar os alunos a compreender a compra e 

venda internacional. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

4. Conflitos de leis e jurisdição internacional: 
solução de controvérsias 

4.4 O direito internacional privado 

4.5 Regras de jurisdição nos contratos e a autonomia 

da vontade das partes 

4.6 Limites à aplicação da lei estrangeira 

4.7 As diversas formas de solução de conflitos 

4.8 A arbitragem comercial internacional 

4.9 Características gerais da arbitragem  

4.10 Arbitragem no Brasil 

4.11 O contencioso judicial no exterior e a execução e 

homologação da sentença estrangeira 

 

▪ Apresentar aos alunos primordialmente os 

métodos de soluções de conflitos existentes. 

▪ Apresentar e explicar como se utilizam tais 

métodos, em especial a arbitragem comercial 

internacional. 

▪ Apresentar suas vantagens e desvantagens em 

relação ao Poder Judiciário (pode estatal). 

▪ Capacitar quanto ao conhecimento dos custos de 

uma demanda no contencioso internacional e 

como se operacionaliza uma decisão estrangeira 

no Brasil. 

 
 

Bibliografia Básica 

• ANDRADE, Carlos Cesar Borromeu de; BELERIQUE, Sergio Barreira;ANDRADE JR., Attila de Souza 

Leão; CASTELLI, Thais. Gestão de Contratos  Internacionais. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014.  

Bibliografia Complementar 

• RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado - Teoria e Prática.  Ed. Saraiva, 1999. 

• STRENGER, Irineu.  Contratos Internacionais do Comércio.  Ed. LTR, 4ª ed., 2003. 

• ARAÚJO, Nádia de. Contratos Internacionais: Autonomia da Vontade, Mercosul e Convenções 

Internacionais – 2ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 

• SÈROUSSI, Roland. Introdução ao Direito Inglês e Norte-Americano – Landy Livraria Editora e 

Distribuidora Ltda – Dunod, Paris, 1999. 
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Disciplina Carga horária 

4. Gestão de Finanças Internacionais 24 h/a 

 

Área Subárea 

Economia e Finanças Finanças 

 

Ementa 

Sistema Financeiro Internacional: evolução e características. Globalização financeira e crescimento dos 
derivativos. Forward, Swaps e taxas de juros de paridade. Mercado de títulos internacionais. Administrando o risco 
cambial. Mercado financeiro internacional. Dimensão internacional da estrutura de capital e custo de capital. 
Administração internacional de working capital. 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

1. Sistema Financeiro Internacional 
1.1. Evolução e características 
1.2. Globalização Financeira 

 

▪ Apresentar os conceitos fundamentais para a 

compreensão do sistema financeiro internacional, 

sua evolução e suas implicações nas finanças 

internacionais. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

2. Exposição cambial 
2.1. Paridade de poder de compra 
2.2. Efeito Fisher 
2.3. Efeito Fisher internacional 
2.4. A dimensão internacional da estrutura de 

capital 
2.5. Administração internacional de working capital 

▪ Identificar os tipos de exposição cambial 

▪ Reconhecer a importância das condições de 

paridade na determinação das taxas de câmbio de 

longo prazo. 

▪ Apresentar os conceitos de estrutura de capital das 

empresas em um contexto internacional 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

3. Exposição cambial 
3.1. Paridade de poder de compra 
3.2. Efeito Fisher 
3.3. Efeito Fisher internacional 
3.4. A dimensão internacional da estrutura de 

capital 
3.5. Administração internacional de working capital 

▪ Identificar os tipos de exposição cambial 

▪ Reconhecer a importância das condições de 

paridade na determinação das taxas de câmbio de 

longo prazo. 

▪ Apresentar os conceitos de estrutura de capital das 

empresas em um contexto internacional 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

4. Exposição cambial 
4.1. Paridade de poder de compra 
4.2. Efeito Fisher 
4.3. Efeito Fisher internacional 

▪ Identificar os tipos de exposição cambial 
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4.4. A dimensão internacional da estrutura de 
capital 

4.5. Administração internacional de working capital 

▪ Reconhecer a importância das condições de 

paridade na determinação das taxas de câmbio de 

longo prazo. 

▪ Apresentar os conceitos de estrutura de capital das 

empresas em um contexto internacional 

 

Eixo Temático 5 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

5. Captação de recursos no mercado financeiro 
internacional 

5.1. Mercados de dívida no contexto internacional 
5.2. Tipos de instrumentos (títulos) 
5.3. Estrutura e precificação de bônus no mercado 

internacional. 
 

▪ Apresentar os principais instrumentos do mercado 

financeiro internacional à disposição das empresas 

e governos para o financiamento de seus projetos. 

▪ Apresentar as estruturas de pagamentos e 

apreçamento dos instrumentos acima citados. 

 

Eixo Temático 6 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

6. Captação de recursos no mercado financeiro 
internacional 

6.1. Mercados de dívida no contexto internacional 
6.2. Tipos de instrumentos (títulos) 
6.3. Estrutura e precificação de bônus no mercado 

internacional. 
 

▪ Apresentar os principais instrumentos do mercado 

financeiro internacional à disposição das empresas 

e governos para o financiamento de seus projetos. 

▪ Apresentar as estruturas de pagamentos e 

apreçamento dos instrumentos acima citados. 

 

Eixo Temático 6 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

7. Gestão de Riscos 
7.1. Tipos de riscos 
7.2. Mercado de derivativos (Foward, Futuros, 

Swaps e Opções) 

▪ Apresentar as diversas formas de se realizar 

operações de hedge com o uso dos mercados de 

derivativos no contexto de gestão de riscos. 

 

Bibliografia Básica 

• Moraes, A.; Silva, C.; Faria, I.; e Bordeaux-Rêgo, R. Gestão de Finanças Internacionais. 1ª Ed. Rio 
de Janeiro: Editora FGV, 2012. 
 

Bibliografia Complementar 

• EITEMAN, D.et al. Administração Financeira Internacional. 12ª Ed. São Paulo: Bookman, 2009. 

• EUN, C.S.; Resnick, B.G. International financial management.Singapura: McGraw-Hill, 1998. 
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Disciplina  Carga Horária 

 5. Gestão de Logística Internacional 24 ha 

 

Área  Subárea 

Estratégia e Negócios  Logística e Operações  

 

Ementa 

Integração das funções logísticas e Supply Chain. Estratégias de suprimento internacional. Global Sourcing. Just-
In-Time. Estratégias de distribuição física internacional. Incoterms 2010. Tipos de Cargas, embalagens, unitização, 
containers. Sistema de transportes: marítimo, aéreo, rodoviário, dutoviário, ferroviário internacional. Custos 
Logísticos. Multimodalidade. Operadores logísticos internacionais. Seguros internacionais. Portos como elos 
logísticos. Plataformas Logísticas. 
 

Eixo temático 1 

Conteúdo programático mínimo  Objetivos de aprendizagem 

1. Integração das funções logísticas e supply chain 

1.1. Supply chain internacional 

1.2. Estratégias de suprimento internacional 

1.3. Global Sourcing 

1.4. Just-in-time 

1.5. Estratégias de distribuição internacional 

▪ Compreender a relevância da integração entre 

comercialização, produção e logística em uma 

cadeia de suprimentos internacional; 

▪ Conhecer diferentes estratégias de distribuição 

internacionais; 

▪ Desenvolver projetos logísticos decorrentes de 

suprimento e de distribuição internacionais. 

 

Eixo temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

2. Incoterms 2010 

2.1 Apresentação dos Incoterms-2010 

▪ Compreender as características de cada 

Incoterm quanto ao local de entrega e 

transferência de responsabilidade; 

▪ Definir o Incoterm mais adequado a cada 

situação. 

 

Eixo temático 3 

Conteúdo programático mínimo  Objetivos de aprendizagem 

3. Carga, operadores e terminais 

3.1. Conceitos básicos de cargas  

3.2. Embalagens, unitização de cargas e contêineres 

3.3. Lei de modernização dos portos brasileiros 

3.4. Operadores logísticos internacionais e 

plataformas logísticas 

3.5. Conhecimento de embarque  

▪ Diferenciar unitização x consolidação de carga. 

▪ Compreender a legislação portuária brasileira. 

▪ Diferenciar os Operadores Logísticos 

internacionais. 

▪ Planejar procedimentos de transferência 

internacional de mercadorias. 
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3.6. Seguros internacionais ▪ Compreender os riscos e as responsabilidades 

sobre mercadorias em trânsito internacional. 

 

Eixo temático 4 

Conteúdo programático mínimo  Objetivos de aprendizagem 

4. Sistema de transportes 

4.1. Modais de superfície: rodoviário e ferroviário 

4.2. Modal aéreo 

4.3. Modal aquaviário 

4.4. Modal dutoviário 

4.5. Multimodalidade 

▪ Compreender corretamente Intermodalidade e 

multimodalidade; 

▪ Avaliar vantagens e desvantagens de cada 

modal de transporte, com base em suas 

características; 

▪ Definir tecnicamente o modal de transporte mais 

adequado a cada situação. 

 

Bibliografia Básica 

• RODRIGUES, Paulo R. A.; FIGUEIREDO, Isabel B. D. de; MENEZES, Julio E. S.; LUDOVICO, Nelson. 

Gestão de Logística Internacional. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014. 

 

Bibliografia Complementar 

• LUDOVICO, Nelson. Logística de transportes internacionais, 2d. São Paulo: Saraiva, 2015. 

• RODRIGUES, Paulo Roberto Ambrosio. Introdução aos sistemas de transporte no Brasil e a logística 

internacional. 5. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2014. 
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Disciplina  Carga Horária 

6. Gestão de Operações de Câmbio  24 h/a 

 

Área Subárea 

Economia e Finanças  Finanças  

 

Ementa 

Operações Financeiras em Moeda Estrangeira.  Fatores e determinação da taxa de câmbio. Mercado Cambial 
Brasileiro. Agentes do mercado. Participação do Banco Central. Capitais Internacionais. Contratação de Câmbio. 
Trava, deságio, prêmio, desconto. Liquidação, alteração, prorrogação, cancelamento, baixa. Despesas bancárias. 
Comissão de Agente.  Disponibilidades no Exterior. Pagamentos na Exportação e na Importação. Documentação 
e Compliance. Aspectos fiscais nas operações de câmbio. Operações cursadas no CCR, SML. Modalidades de 
Pagamento: Cartas de Crédito, Cobrança, Remessa Direta, Pagamento Antecipado. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Pagamentos Internacionais e mercado de 

câmbio brasileiro  

1.1 Operações Financeiras em Moeda Estrangeira 

1.2 Taxa de câmbio 

1.3 Mercado Cambial Brasileiro 

1.4 Agentes do mercado 

1.5 Papel do Banco Central 

 

▪ Conhecer o processo de pagamento e 

recebimento internacionais; 

▪ Identificar os fatores que determinam a taxa de 

câmbio; 

▪ Conhecer o funcionamento e a estrutura do 

mercado de câmbio brasileiro. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

2. Contratação de câmbio e operações de 

exportação e importação 

2.1 O contrato de câmbio 

2.2 Documentação e compliance 

2.3 Câmbio na exportação 

2.4 ACC e ACE 

2.5 Câmbio na importação 

 

▪ Identificar o contrato de câmbio e seus 

desdobramentos; 

▪ Descobrir os aspectos cambiais relacionados às 

operações de exportação e importação; 

▪ Analisar os principais financiamentos à 

exportação e importação. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

3. Modalidades ou Métodos de pagamento 

3.1 Remessa direta ou remessa sem saque 

▪ Diferenciar as modalidades de pagamento 

utilizadas no comércio internacional; 
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3.2 Pagamento antecipado 

3.3 Cobrança Documentária 

3.4 Crédito Documentário 

3.5 Garantias bancárias internacionais 

▪ Analisar as vantagens e desvantagens dos 

métodos de pagamento; 

▪ Utilizar as garantias bancárias internacionais para 

mitigação dos riscos. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

4. Capitais Internacionais 

4.1 Modalidades de capitais brasileiros no exterior 

4.2 Contas especiais 

4.3 Capitais estrangeiros no país 

4.4 Registro declaratório eletrônico (RDE)   

 

▪ Identificar os capitais brasileiros no exterior; 

▪ Classificar os capitas estrangeiros 

▪ Conhecer o tratamento dispensado ao capital 

estrangeiro no país 

 

 

Bibliografia Básica 

• ATSUMI, Shirley Yurica; Kanamori, BERTOLLA, Alexsandra Oliveira, IAMIN, Gustavo Paiva, LIMA, 

Marcelo Ferreira. Gestão de Operações de Câmbio. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. 

 

Bibliografia Complementar 

• CASTRO, José Augusto de. Exportação: aspectos práticos e operacionais. São Paulo: Aduaneiras, 

2007. 

• LUNARDI, Ângelo Luiz. Carta de Crédito sem segredos. São Paulo: Aduaneiras,2011. 

• RATTI, Bruni. Comércio Internacional e Câmbio.São Paulo: Lex Editora, 2006. 
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Disciplina Carga horária 

 7. Gestão de operações de exportação e 
importação  

24 h/a 

 

Área Subárea 

Estratégia e Negócios  Comércio Exterior  

 

Ementa 

Organização e implantação da gerência de comércio exterior. Normas dos órgãos governamentais envolvidos no 
comércio exterior. Procedimentos administrativos, aduaneiros e o trâmite documental nas operações de 
exportação e importação. 
  

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Organização e implantação da gerência de 

comércio exterior 

1.1 Panorama do comércio exterior brasileiro 

1.2 A gestão das operações de exportação e 

importação e o impacto nos negócios da 

empresa 

 

▪ Entender como funciona o comércio exterior 

brasileiro 

▪ Conhecer a estrutura organizacional necessária para 

a gestão eficiente das atividades de exportação e 

importação 

▪ Conhecer o papel dos intermediários de serviços no 

comércio exterior e seus papéis. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

2. Normas dos órgãos governamentais 

envolvidos no comércio exterior. 

2.1 Consolidação das Normas – Portarias Secex 

2.2 Regulamento aduaneiro da RFB 

2.3 Orgãos anuentes e intervenientes no comércio 

exterior brasileiro 

2.4 Siscomex e Siscoserv  

▪ Conhecer os órgãos anuentes e intervenientes e o 

seu papel no comércio exterior brasileiro 

▪ Conhecer as principais normas e portarias no 

comércio exterior brasileiro 

▪ Conhecer o Siscomex e o Siscoserv : seu 

funcionamento e aplicabilidade 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

3. Procedimentos administrativos e aduaneiros 

3.1 Despacho aduaneiro de exportação  

3.2 Despacho aduaneiro de importação 

 

 

▪ Conhecer e entender os procedimentos 

administrativos no comércio exterior brasileiro 

▪ Conhecer e entender os procedimentos aduaneiros 

na exportação e importação 
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Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

4. Trâmite documental nas operações de 

exportação e importação. 

4.1 Documentos internacionais 

4.2 Documentos internos 

4.3 Classificação de mercadorias 

4.4 Trâmite passo a passo de uma exportação e 

importação 

▪ Conhecer os documentos internos e internacionais 

utilizados em uma operação de exportação e 

importação 

▪ Conhecer e praticar a classificação de mercadorias 

▪ Entender o passo a passo de uma operação de 

exportação e importação 

 

Bibliografia Básica 

• CASTRO, José Augusto. Exportação, aspectos práticos e Operacionais. 4ed.São Paulo: Aduaneiras, 

2014. 

• BIZELLI, João dos Santos. Noções Básicas de Importação. 8ed.São Paulo: Aduaneiras, 2013. 

• GARCIA, Luis Martins. Exportar, Rotinas e Procedimentos. 7ed. São Paulo:Aduaneiras, 2014. 

• DEL CARPIO, Rómulo Francisco. Manual do Exportador. Firjan. Rio de Janeiro:2013. 

• DEL CARPIO, Rómulo Francisco. Carta de Crédito e UCP 600 Comentada. 4ed. São Paulo:Aduaneiras, 

2013.  

 

Bibliografia Complementar 

• COSTA,Lígia. Comércio Exterior e aspectos legais. São Paulo: Aduaneiras, 2012 

• SECEX, Mdic. Consolidação das Normas de Comércio Exterior. Brasília, 2015 

• RFB, Ministério da Fazenda. Regulamento Aduaneiro. Brasília, 2014 

• CNI. Internacionalização de empresas. Brasília, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20 

 

Diretoria de Gestão Acadêmica 

 

Disciplina Carga horária 

8. Gestão de Pessoas em Ambientes Multiculturais 24 h/a 

 

Área Subárea 

Liderança e Pessoas  Liderança  

 

Ementa 

Gerenciando pessoas estrategicamente. Revisando posturas estratégicas. Estratégias genéricas para pessoas em 
empresas internacionalizadas. Gerenciamento de contradições em operações no exterior. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Gerenciando Pessoas Estrategicamente 

1.1 A transição paradigmática nas organizações 

1.2 RH ao longo da história: paradigmas em conflito 

1.3 Gestão Estratégica de RH 

 

▪ Provocar reflexões sobre as grandes mudanças 

ocorridas no universo laboral e suas consequências 

na qualidade das relações humanas nos ambientes 

locais e internacionais; 

▪ Conhecer a complexidades da gestão estratégica de 

pessoas no desenvolvimento do capital humano nas 

empresas; 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

2. Revisando posturas estratégicas  

2.1 Conceitos e aplicações de Cultura e Ética 

2.2 Instrumentos para sedimentação destes temas 

na cultura das organizações 

2.3 Gestão intercultural: lidando com a 

multiculturalidade. 

▪ Reconhecer a importância da Ética enquanto 

reflexão crítica e instância mediadora das relações; 

▪ Reconhecer a complexidade do gerenciamento das 

culturas organizacionais e o seu impacto no 

desempenho das empresas; 

▪ Identificar diferentes instrumentos para aplicação 

destas temáticas em busca de uma cultura de 

excelência; 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

3. Estratégias genéricas para pessoas em 

empresas internacionalizadas. 

3.1 Conceito de Gestão Multicultural – contexto 

histórico e evolução 

3.2 A Prática das organizações hoje e suas 

fragilidades: o papel e a atuação do expatriado 

▪ Identificar os modelos de gestão de pessoas nas 

empresas e sua relação com a satisfação pessoal e 

de liderança nas empresas. 

▪ Conhecer as estratégias das organizações na 

implementação de unidades internacionais no que 

tange a gestão de pessoas; 
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3.3 Conceito de Expatriação, Repatriação e 

Impatriação: cuidados nos programas de 

expatriação 

3.4 Estágios do Processo de Aculturação 

3.5 A Responsividade Local 

▪ Identificar os pontos de fragilidade da expatriação de 

profissionais; 

▪ Diferenciar os conceitos de Expatriação, 

Repatriação e Impatriação; 

▪ Conhecer o conceito de Responsividade Local; 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

4. Gerenciamento de contradições em 

operações no exterior 

4.1. Conceito de Liderança 

4.2. Papéis da Liderança nas Estratégias de 

Internacionalização 

4.3. O Perfil da Liderança Global 

4.4. Competências para ser um Gestor Global 

4.5. Cuidados na conduta em outros países 

 

▪ Diferenciar a competência de liderar como uma 

exigência do profissional globalizado que dá direção, 

dá visão e orienta para os resultados do trabalho em 

equipe. 

▪ Identificar diferentes modelos de internacionalização 

das empresas e o papel do gestor em suas 

estratégias de atuação; 

▪ Conhecer o atual perfil do gestor global e as 

competências técnicas e gerenciais que sustentam o 

sucesso na missão internacional; 

▪ Compreender o cuidado e a importância de se 

conhecer hábitos locais para não comprometer 

negócios. 

 

 

Bibliografia Básica 

• MC CALL, Morgan e Hollenbeck George. Desenvolvimento de Executivos Globais. As lições da 

experiência internacional. São Paulo: Bookman, 2003.  

• SROUR, R. Poder, cultura e ética nas organizações. Rio de Janeiro: Campus, 2012. 

• TANURE, Betanea. Gestão à brasileira: uma comparação entre América latina, Estados Unidos, 

Europa e Ásia. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

• THOMAS, David C., INKSON, Kerr. Inteligência Cultural: instrumentos para negócios globais. Rio 

de Janeiro: Record, 2006 
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Bibliografia Complementar 

• BARROS, Betânea Tanure et alii. Cultura e Diferença nas Organizações: reflexões sobre nós e o outros. 

Atlas: São Paulo, 2009. 

• FLEURY, Maria Tereza. Cultura e poder nas organizações. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

• MATARAZZO, Claudia. Negócios, negócios, etiqueta faz parte. São Paulo: Melhoramentos, 2003.  

• SEBBEN, Andrea, DOURADO, Fernando F. Os nortes da bússola. Manual para conviver e negociar 

com culturas estrangeiras. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2005.  

• TANURE, BETANIA. Gestão internacional. São Paulo: Saraiva, 2006.  

• __________________ et alii. A gestão de pessoas no Brasil: virtudes e pecados capitais. 4ª 

reimpressão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
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Disciplina Carga Horária 

9. Internacional Business Plan 24h/aula 

 

Área Subárea 

Estratégia e Negócios   Comércio Exterior 

  

Ementa 

Diagnóstico estratégico da capacidade de internacionalização da organização. Desenvolvimento de um Plano de 
Negócio Internacional. Estratégias de produto, preço, comunicação e distribuição internacional. Implementação e 
controle do Plano de Negócio Internacional. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo Programático Mínimo Objetivos de Aprendizagem 

1. Diagnóstico estratégico da situação e avaliação 

do potencial de internacionalização da 

organização 

1.1 Apresentação e histórico da empresa.  

1.2 Definição do negócio  

1.3 Declaração da Missão, Visão, Valores  

1.4 Situação econômica da empresa 

▪ Habilitar o aluno à aplicação dos conhecimentos 

obtidos no Módulo 1 e integração dos aspectos 

multidisciplinares envolvidos em um Plano 

Internacional de Negócios.  

▪ Capacitar o aluno a avaliar o perfil de uma 

organização frente ao ambiente de negócios 

internacional. Perceber as principais 

características da empresa 

▪ Avaliar o negócio proposto (produto/serviço, 

mercado, público-alvo) 

▪ Avaliar os propósitos da empresa frente à 

realidade do mercado internacional 

▪ Verificar os resultados e a real capacidade da 

empresa desenvolver o negócio proposto no 

mercado externo. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo Programático Mínimo Objetivos de Aprendizagem 

2. Análise Do Ambiente De Negócios    

2.1 Análise do Microambiente 

2.2 Análise do Macroambiente 

2.3 Avaliação do potencial de competitividade da 

organização frente ao mercado externo 

   2.3.1. Análise das Vantagens Competitivas 

   2.3.2. Elaboração de cenários 

▪ Aplicar as técnicas e conhecimentos obtidos no 

Módulo 1 para analisar o desempenho da 

empresa frente às forças de mercado  

▪ Pesquisar e avaliar as principais variáveis 

internas e controláveis pela empresa que podem 

influenciar na sua capacidade competitiva. 
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2.4 Definição de propósitos para o International 

Business Plan. 

     2.4.1. Definição dos Objetivos e Metas 

     2.4.2. Posicionamento Estratégico 

▪ Pesquisar e avaliar as principais variáveis 

externas que afetam o microambiente, as quais a 

empresa não tem como controlar. 

▪ Habilitar o aluno à avaliação dos aspectos 

multidisciplinares envolvidos em um Plano 

Internacional de Negócios e definição do potencial 

competitivo da organização. 

▪ Avaliar os principais pontos em que a empresa 

deverá trabalhar para otimizar seus pontos fortes, 

reduzir e/ou contornar seus pontos fracos, melhor 

aproveitar as oportunidades e se prepare para 

mitigar as ameaças. (Análise de SWOT) 

▪ Elaborar 3 cenários (otimista, pessimista, realista) 

para os próximos 5 anos e seus possíveis 

impactos sobre o ambiente de negócios 

internacionais, em que a organização pretende 

atuar. 

▪ Capacitar o aluno para, a partir da análise e 

avaliação do potencial da organização frente ao 

ambiente de negócios internacionais, contribuir 

para o Plano Internacional de Negócios da 

organização. 

▪ Definir objetivos e metas coerentes com as 

características da organização, seu potencial de 

internacionalização frente ao ambiente de 

negócios no mercado externo. 

▪ Sugerir o posicionamento estratégico a ser 

adotado pela organização frente ao ambiente de 

negócios internacionais estudado. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

3. Estratégia de produto, marca e comunicação 

3.1 Decisões de produto e marca global ou local 

3.2 Global Branding 

▪ Desenvolver as estratégias de produto e marca em 

nível internacional 
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3.3 Decisão de comunicação em nível local ou 

global 

3.4 Estratégias de preço em nível internacional 

    3.4.1 Dumping e subsídio 

    3.4.2 Precificação em nível internacional 

▪ Conhecer o desenvolvimento de uma marca global e 

as suas estratégias  

▪ Desenvolver as estratégias de comunicação em 

nível global  

▪ Conhecer as estratégias a ser implementadas para 

evitar dumping e subsídio 

▪ Conhecer e desenvolver as formas de precificação 

em nível internacional 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

4. Estratégias de distribuição em nível 

internacional 

4.1 Canais de distribuição em nível internacional 

4.2 Custos dos canais de distribuição em nível 

internacional 

4.3 Estratégias para evitar conflitos de canais de 

distribuição 

4.4 Implementação e controle do Plano de Negócio 

Internacional. 

   4.4.1 Ferramentas para implementação do plano 

de negócio internacional 

  4.4.2 Ferramentas de controle do Plano de Negócio 

Internacional 

 

▪ Conhecer e desenvolver os canais de distribuição 

em nível internacional 

▪ Conhecer as estratégias para evitar os conflitos de 

canal. 

▪ Conhecer e implementar ferramentas para minimizar 

os custos de distribuição 

▪ Conhecer e entender as ferramentas para 

implementação do Plano de Negócio Internacional 

▪ Conhecer e entender as ferramentas para controle 

do Plano de Negócio Internacional 

 

Bibliografia Básica 

• LIMA, Miguel et al. Marketing Internacional. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015. 

• MCDONALD, Malcolm. Planos de Marketing: como criar e implementar planos eficazes. Rio de Janeiro, 

Editora Campus, 2004. 
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Bibliografia Complementar 

• LIMA, Miguel; SILBER, Davi: VASCONCELLOS, Marco Antonio S. Manual de Economia e negócios 

internacionais. São Paulo; Saraiva Editora, 2014. 

• Almeida, André et al. Internacionalização de empresas brasileiras. Rio de Janeiro, Editora Campus, 

2007. 

• KEEGAN,Warren J; GREEN, Mark C. Princípios de Marketing Global. São Paulo, Saraiva Editora, 2004 
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Disciplina Carga horária 

 10. Jogos de Negócios Internacionais  24 h/a 

 

Área Subárea 

Estratégia e Negócios  Comércio Exterior 

 

Ementa 

Jogo de Negócio com foco na área internacional abordando finanças internacionais, marketing internacional e 
logística internacional. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Jogos de Negócios: Ambientação do contexto 

nacional e internacional 

1.1 Segmento dos negócios: concorrentes 

nacionais e internacionais 

▪ Analisar o macroambiente de negócios em nível 

nacional e internacional 

▪ Analisar o microambente de negócios em nível 

nacional e internacional 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

2. Conhecer e idenfiticar as variáveis financeiras, 

logísticas e mercadológicas que influenciam no 

processo de decisão; 

2.1  Análise das variáveis que influenciam o 

processo de decisão no mercado internacional 

▪ Entender como as variáveis financeiras, 

mercadológicas e logísticas influenciam o processo 

decisório. 

▪ Entender a correlação entre a tomada de decisão no 

mercado interno e no mercado internacional. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

3. O processo de tomada de decisão no jogo e 

seus impactos 

▪ Praticar a tomada de decisão no mercado 

internacional. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

4. Avaliar os resultados das decisões tomadas e 

as necessárias mudanças para alcançar as 

metas definidas no jogo de negócios 

▪ Identificar as necessárias mudanças no processo 

decisório para alcançar as metas definidas no início 

do jogo de negócios. 
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Bibliografia Básica 

• MILITÃO, Albigenor;: MILITÃO, Rose. Jogos, Dinâmicas & Vivências Grupais. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2016 

• LIMA, Miguel et al. Marketing Internacional. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015 

• MORAES, Alex et al. Gestão de Finanças Internacionais. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015. 

 

Bibliografia Complementar 

• LIMA, Miguel; Silber, Davi: Vasconcellos, Marco Antonio S. Manual de Economia e negócios 

internacionais. São Paulo; Saraiva Editora, 2014. 

• ALMEIDA, André et al. Internacionalização de empresas brasileiras. Rio de Janeiro, Editora Campus, 

2007. 
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Disciplina Carga horária 

 11. Matemática Financeira 24 h/a 

 

Área Subárea 

Economia e Finanças  Finanças  

 

Ementa 

Conceitos financeiros fundamentais. Juros Simples e Juros Compostos. Tipos de Taxas de Juros. Operações de 
Desconto. Equivalência de taxas e capitais. Cálculo 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. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Conceitos financeiros fundamentais:Regime 

de Juros Simples e Compostos 

1.1 Conceito e utilização 

1.2 Expressão para cálculo de juros a partir do 

capital, cálculo do montante, cálculo do capital, 

cálculo do número de períodos e da taxa de 

juros. 

1.3 Tipos de taxas de juros. 

1.4 Transformação de taxas nominais em taxas 

efetivas e de taxas efetivas em taxas nominais 

1.5 Equivalência de taxas e capitais equivalentes 

▪ Capacitar o aluno a conhecer e operacionalizar as 

transformações financeiras elementares nos dois 

regimes de juros. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

2. Cálculo do valor presente e valor futuro: Séries 

Uniformes e Sistemas de Amortização de Dívidas 

2.1 Cálculo do valor presente, valor futuro, taxas 

de juros e do número de períodos em séries 

uniformes. 

2.2 Séries uniformes antecipadas, Postecipadas e 

Diferidas.  

2.3 Sistema de amortização de dívidas. 

2.4 Tabela Price e Amortização Constante (SAC). 

2.5 Planos Equivalentes 

 

▪ Capacitar o aluno desenvolver operações 

financeiras com séries uniformes e o 

desenvolvimento de planos equivalentes de 

amortização de empréstimos. 
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Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

3. Métodos de Análise de Fluxos de Caixa 

3.1 Valor Presente Líquido 

3.2 Taxa interna de Retorno 

3.3 Taxa Interna de retorno Modificada 

3.4 Índice de Lucratividade 

3.5 O conceito de Pay Back e Pay Back Descontado 

▪ Apresentar os principais métodos de avaliação de 

fluxos de caixa, suas utilidades e limitações. 

▪ Compreender as principais características e 

diferenças no uso dos referidos métodos. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

4. Desconto racional composto e desconto 

comercial. 

4.1 Conceito e utilização. 

4.2 Desconto em regime de juros simples, de 

múltiplos títulos e desconto em regime de juros 

compostos. 

 

▪ Apresentar e operacionalizar os diversos tipos de 

desconto em regimes de juros simples e compostos 

em diversas operações financeiras. 

 

 

Bibliografia Básica 

• BOGISS, George Joseph et al. Matemática Financeira.11ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012. 

• PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira objetiva e Aplicada. 6ª ed. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2001.  

Bibliografia Complementar 

• BORDEAUX-REGO, Ricardo, Goret Pereira Paulo, Ilda Maria de P. A. Spritzer e Luis Perez Zotes. 

Viabilidade Econômico-Financeira de Projetos. Serie Gerenciamento de Projetos. Editora FGV. Rio 

de Janeiro, 2013. 

• GITMAN, Lawrence J.Princípios de Administração Financeira. Harbra-Harper &Row do Brasil, São 

Paulo, 1997. 

• NETO, Alexandre Assaf e SILVA, César Augusto Tibúrcio. Administração de Capital de Giro. Atlas, 

São Paulo, 1995. 

• OLIVEIRA, J. Alberto Nascimento de. Engenharia Econômica. McGraw-Hill do Brasil.São Paulo, 1982.  

• ROSS, Stephen, Westerfield e Jaffe. Administração financeira, 2a.edição, Editora Atlas. São Paulo, 

2002. 
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• ROSS, Stephen, Westerfield e Jordan. Administração financeira, 8a.edição, Editora McGrawHill. São 

Paulo, 2008. 

• ROSSETI, João Paschoal...[et  al].Finanças Corporativas. Rio de janeiro. Ed. Elsevier, 2008. 

• ZENTGRAF, Roberto. Matemática Financeira Objetiva. 8ª ed. Rio de Janeiro: Ed. eZTG, 2009. 
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Disciplina Carga horária 

12. Marketing Internacional  24 h/a 

 

Área Subárea 

Marketing e Vendas  Marketing 

 

Ementa 

Ambiente empresarial globalizado. Estratégias e estruturas organizacionais de internacionalização. Fontes de 
informações no comércio internacional. Marketing Mix nos negócios internacionais: decisões de produto e marca, 
preço, distribuição e comunicação em nível internacional. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Ambiente empresarial globalizado 

1.1 Impacto da globalização nos negócios 

1.2 Mudanças tecnológicas e o ambiente de 

negócios 

▪ Compreender as mudanças ocorridas nas últimas 

duas décadas que impactaram o mundo empresarial 

▪ Conhecer os cenários de negócios no mundo 

globalizado 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

2 Estratégias e estruturas organizacionais de 

internacionalização 

2.1 Formas de internacionalização e as estratégias 

de marketing 

2.2 Os modelos multinacional, global, internacional 

e transnacional 

 

▪ Conhecer o processo de internacionalização e as 

estruturas organizacionais 

▪ Entender a correlação entre o modelo organizacional 

da empresa e o segmento em que atua em nível 

internacional 

- 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

2. Fontes de informações no comércio 

internacional. 

2.3 Inteligência de negócios 

2.4 Fontes de informações sobre o comércio 

internacional em nível Brasil  

2.5 Fontes de informações sobre o comércio 

internacional em nível mundial 

▪ Entender a importância da Inteligência de negócios 

no comércio mundial 

▪ Conhecer as ferramentas de Inteligência de 

negócios 

▪ Conhecer fontes de informações sobre o comércio 

internacional  

 

 



 

 

 

33 

 

Diretoria de Gestão Acadêmica 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

3. Marketing Mix nos negócios internacionais: 

decisões de produto e marca, preço, distribuição 

e comunicação em nível internacional. 

3.1 Estratégias de produto e marca 

3.2 Estratégias de preço 

3.3 Estratégias de distribuição 

3.4 Estratégias de comunicação 

 

 

▪ Conhecer as estratégias de produto e marca em 

nível internacional 

▪ Conhecer as estratégias de preço em nível 

internacional 

▪ Conhecer as estratégias de distribuição em nível 

internacional 

▪ Conhecer as estratégias de comunicação em nível 

internacional 

 

 

 

 

Bibliografia Básica 

• LIMA, Miguel et al. Marketing Internacional. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015 

 

Bibliografia Complementar 

• LIMA, Miguel; SILBER, Davi: Vasconcellos, S. Marco Antônio. Manual de Economia e negócios 

internacionais. São Paulo; Saraiva Editora, 2014. 

• ALMEIDA, André et al. Internacionalização de empresas brasileiras. Rio de Janeiro, Editora Campus, 

2007. 

• KEEGAN,WARREN J; Green, Mark C. Princípios de Marketing Global. São Paulo, Saraiva Editora, 

2004. 
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Disciplina Carga horária 

13. Negociação Internacional 24 h/a 

  

Área Subárea 

Estratégia e Negócios  Comércio Exterior 

 

Ementa 

Mercado globalizado e o negociador global.  Aspectos multi-culturais em negociações internacionais.  Princípios e 
estratégias de planejamento, preparação e implementação de um acordo internacional - Matriz de Negociações 
Complexas. Abordagens da negociação integrativa e distributiva  e a dinâmica das negociações internacionais. 
Barreiras e desafios na execução de um acordo internacional. Diretrizes para uma negociação internacional de 
sucesso. Competências profissionais de um negociador internacional de sucesso.  Análise  de casos. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Mercado globalizado e o negociador 

global.   

2. Aspectos multi-culturais em negociações 

internacionais. 

▪ Desenvolver o conhecimento necessário para lidar 

com culturas diversas e alcançar respeitabilidade 

em negociações internacionais.  

 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

7. Princípios e estratégias de planejamento, 

preparação e implementação de um acordo 

internacional. 

8. Matriz de Negociações Complexas. 

9. Abordagens da negociação integrativa e 

distributiva e a dinâmica das negociações 

internacionais. 

▪ Desenvolver uma visão sistêmica e ampla do 

processo de negociação e como conduzi-lo de forma 

estratégica. 

▪ Aprender a utilizar estrategicamente as abordagens 

distributivas e integrativas em negociações 

internacionais.  

 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

3. Competências de um negociador 

internacional de sucesso. 

4. Estilos de comunicação e negociação. Os 

erros mais comuns no processo decisório.  

5. O negociador de sucesso.  

6. Diretrizes e dicas para uma negociação de 

sucesso.  

▪ Desenvolver habilidades de comunicação, lidar com 

impasses e gerir conflitos no âmbito internacional. 

▪ Desenvolver o conhecimento sobre os perfis e 

estilos dos negociadores e seus impactos nos 

resultados das negociações.  
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Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

10. Barreiras e desafios na execução de um 

acordo internacional.  

11. Fatores críticos para a sustentabilidade de 

um negócio internacional. 

▪ Analisar os principais elementos que intervêm na 

implementação e sustentabilidade de um acordo em 

negociações internacionais. 

 

Bibliografia Básica 

• STOECKICHT, I. P. et al. Negociação Internacional, FGV. Rio de Janeiro: 2014. 

• FISHER, Roger URY, William PATTON, Bruce Como chegar ao sim. A negociação de acordos sem 

concessões. 2ed. Imago, Rio de Janeiro:1994. 

 

Bibliografia Complementar 

• BAZERMAN, Max H., NEALE, Margaret A. Processo Decisório. Editora Campus, 2004. 

• SALACUSE , J. W.  The Global Negotiator - Making, Managing, and Mending Deals Around the 

World in the Twenty-First Century. Palgrave Macmillan, 2003. 

• LAX, D. and SEBENIUS, J.. The Manager as Negotiator.  New York:  Free Press. 1986. 

• BRETT, J. Negotiating Globally. How to Negotiate Deals, Resolve Disputes, and Make Decisions 

Across Cultural Boundaries.   C.A. Jossey-Bass, 2004. 

• MARTINELLI, D., VENTURA, C,, & MACHADO, J.  Negociação Internacional. São Paulo: Editora Atlas 

S.A., 2003. 

• THOMAS, D. e INKSON. K.  Inteligência Cultural: Instrumentos para negócios globais.  São Paulo. 

Editora Record, 2006. 

• ERTHEL, D. e GORDON, M.  Negociação – Desenvolvendo novas habilidades e abordagens para a 

obtenção de resultados práticos e duradouros. São Paulo: M. Books, 2009. 
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Disciplina Carga Horária 

14. Regulação do Comércio Internacional 24h/aula 

 

Área Subárea 

Estratégia e Negócios  Comércio Exterior 

 

Ementa 

Princípios fundamentais e acordos administrados pela OMC. Elementos básicos do GATT/OMC.  Elementos 
básicos da formação de Blocos Econômicos. Impactos positivos da aplicação destes acordos sobre a iniciativa 
privada brasileira. Instrumentos de apoio à iniciativa privada no Brasil e regras da OMC: defesa comercial 
(antidumping, medidas compensatórias e salvaguardas), barreiras técnicas e compras governamentais.  
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo Programático Mínimo Objetivos de Aprendizagem 

1.    Princípios fundamentais da OMC  

1.1 Breve revisão histórica  

1.2 Elementos básicos OMC  

1.3 Princípios Fundamentais da OMC  

1.4 Principais exceções ao Acordo da OMC 

 

▪ Conhecer a OMC, o órgão regulador do comércio 

internacional  

▪ Compreender a evolução do processo negociador da 

Regulação Internacional e a criação da OMC.  

▪ Conhecer as funções da OMC, seus objetivos e 

elementos básicos que norteiam o Acordo e seus 

anexos. 

▪ Avaliar os princípios fundamentais do Acordo OMC: 

não discriminação, previsibilidade no acesso a 

mercados, proibição de restrições quantitativas. 

▪ Conhecer e avaliar o tratamento especial e 

diferenciado para países em desenvolvimento e para 

integração regional de comércio, com a formação dos 

blocos econômicos. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo Programático Mínimo Objetivos de Aprendizagem 

2. Acordos Administrados pela OMC 

2.1 Estruturação da OMC 

2.2 Acordos Multilaterais da OMC 

2.3 Acordos Plurilaterais de Adesão Opcional 

2.4 Negociações Internacionais que influem nos 

acordos da OMC 

▪ Conhecer e avaliar os anexos ao Acordo e sua 

influência sobre o comércio exterior brasileiro.  

▪ Apresentar a estrutura da OMC e os acordos 

envolvidos. 

▪ Avaliar os Acordos Multilaterais Vinculantes, 

relacionados ao comércio de bens, serviços e 

propriedade intelectual – GATT, GATS, TRIP 
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▪ Conhecer os acordos plurilaterais, com destaque 

para o Acordo de Compras Governamentais. 

▪ Avaliar a Rodada de Negociação em andamento. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo Programático Mínimo Objetivos de Aprendizagem 

3. Acordos Regionais de Comércio 

3.1 Elementos básicos da formação de Blocos 

Econômicos 

3.2 Principais Acordos Regionais de Comércio 

3.3 Impactos da aplicação destes acordos sobre a 

iniciativa privada 

▪ Compreender o processo de formação de blocos 

econômicos e sua importância para o comércio 

internacional  

▪ Compreender o processo de formação de blocos 

econômicos; 

▪ Conhecer e avaliar os principais blocos econômicos 

em vigor, em especial o MERCOSUL. 

▪ Avaliar e discutir os impactos destes acordos sobre o 

comércio exterior brasileiro. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo Programático Mínimo Objetivos de Aprendizagem 

4. Instrumentos de apoio  

4.1 Normas e procedimentos sobre solução de 

controvérsias 

4.2 Defesa Comercial 

4.3 Acordo sobre Barreiras Técnicas ao comércio 

4.4 Defesa Comercial x Protecionismo 

▪ Avaliação dos Acordos  

▪ Conhecer, compreender as normas e procedimentos 

de adequação comercial e solução de controvérsias 

Conhecer os acordos de defesa comercial regulados 

pela OMC: Acordo Antidumping, Acordo sobre 

Subsídios e Medidas Compensatórias, Acordos sobre 

Salvaguardas 

▪ Conhecer e debater o Acordo de Barreias Técnicas 

(TBT). 

▪ Compreender e debater as implicações das regras de 

comércio internacional no mundo globalizado. 

 

Bibliografia Básica 

• MARINHO, Mônica Romero et al. Regulação do Comércio Internacional. Rio de Janeiro. Editora FGV, 

2014. 

Bibliografia Complementar 

• COMITÊ BRASILEIRO DE REGULAMENTAÇÃO (CBR). Guia de boas práticas de regulamentação. 

Brasília, DF; CBR, 2007. 
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• ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC). World Trade Report 2015. Geneva, 

Switzerland;WTO Publications, 2015 

• ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC). The legal texts: results of the Uruguay Round of 

multilateral negotiations. Cambridge: Cambridge University Press, 1999 

• THORSTENSEN, Vera. OMC-Organização Mundial do Comércio: as regras do comércio internacional 

e a nova rodada de negociações multilaterais.2ª.ed. São Paulo. Aduaneiras, 2005. 
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Disciplina Carga Horária 

15. Relações Internacionais e Impacto nos 
Negócios 

24h/aula 

 

Área Subárea 

Relações Internacionais  Relações internacionais  

 

Ementa 

Integração econômica: acordos multilaterais e acordos regionais/plurilaterais: ameaças e oportunidades 
empresariais. Acordos comerciais e as cadeias globais de valor. Novas características dos acordos em 
negociação no século XXI e seu impacto sobre os negócios. O sistema de Bretton Woods: montagem, efeitos 
e decadência. O fim da Guerra Fria e seus desdobramentos políticos e econômicos. Novos limites para a 
atuação dos estados nacionais. Impactos da ascensão dos países emergentes. A necessidade de uma nova 
governança global e as dificuldades de sua negociação. O posicionamento estratégico do Brasil e efeitos sobre 
as empresas brasileiras. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo Programático Mínimo Objetivos de Aprendizagem 

1. Relações Internacionais e Negócios 
1.1 Integração econômica: acordos multilaterais e 

acordos regionais/plurilaterais 

1.2 Negociações de acordos internacionais: 

Ameaças e oportunidades empresariais 

1.3 Acordos comerciais e as cadeias globais de 

valor 

▪ Apresentar a relação entre as relações 

internacionais e os negócios.  

▪ Apresentar conceitos básicos em Integração 

econômica. Discutir suas implicações para a 

elaboração de estratégias empresariais.  

▪ Os diferentes interesses envolvidos internos e a 

determinação do interesse nacional. Dificuldades 

nas negociações de acordos internacionais. 

Exemplos históricos.  

▪ Formas de participação das empresas na 

determinação dos posicionamentos brasileiros em 

cadeias globais de valor. 

▪ Relação entre governo e empresas nas 

negociações brasileiras. 

 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo Programático Mínimo Objetivos de Aprendizagem 

2. Relações internacionais e economia 

internacional 

2.1 Novas características dos acordos em 

negociação no século XXI e seu impacto 

sobre os negócios. 

▪ Apresentar inter-relações entre as relações e 

internacionais na economia internacional.  

▪ Apresentar as novas características dos Acordos e 

como podem impactar as estratégias empresariais. 
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2.2 O sistema de Bretton Woods: montagem, 

efeitos e decadência. 

2.3 O fim da Guerra Fria e seus desdobramentos 

políticos e econômicos. 

▪ Entender o impacto da Conferência de Bretton 

Wood e a criação do arcabouço institucional :Banco 

Mundial, Fundo Monetário Internacional, 

Organization for Economic Co-operation  

Development, Organização Mundial do 

Comércio.Limites para a atuação dos estados 

nacionais. 

▪ Entender a Guerra Fria e suas consequências 

econômicas. Consequências econômicas do fim da 

Guerra Fria. O pós-Guerra Fria na economia. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo Programático Mínimo Objetivos de Aprendizagem 

3. Novos limites para a atuação dos estados 

nacionais. Impactos da ascensão dos 

países emergentes.  

3.1 Integração Econômica 

3.2 Integração econômica e estratégias 

empresariais 

3.3 Principais blocos econômicos atuais 

3.4 Impactos decorrentes da expansão da 

China 

▪ Apresentar temas relacionados à integração 

econômica sob o ponto de vista das relações 

internacionais e como os Estados Nacionais podem 

atuar nesse novo cenário.  

▪ Formação de blocos econômicos e sua inter-relação 

com a economia internacional. Objetivos econômicos e 

objetivos geopolíticos.  

▪ Processos de integração econômica e suas 

consequências para as estratégias empresariais. A 

participação empresarial nas negociações. 

▪ História e determinantes da formação dos principais 

blocos econômicos. Efeitos sobre as empresas. 

▪ Objetivos e características da inserção econômica 

internacional chinesa. Disputas geopolíticas. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo Programático Mínimo Objetivos de Aprendizagem 

4. A necessidade de uma nova governança 

global e as dificuldades de sua 

negociação.  

4.1 Características da produção internacional 

e a nova governança global 

4.2 Novos acordos internacionais 

▪ Apresentar os efeitos recíprocos das relações 

internacionais e da economia no século XXI e a 

construção de uma nova governança global. 

▪ Entender a lógica das Cadeias globais de valor. 

Relação entre indústria e serviços. Investimento 

externo direto. 
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4.3 O posicionamento estratégico do Brasil e 

efeitos sobre as empresas brasileiras. 

 

 

.  

▪ Adaptação dos acordos às novas necessidades 

econômicas. Principais acordos em negociação. 

Acordos e objetivos geopolíticos nas negociações 

atuais. 

▪ Entender os posicionamentos brasileiros nas relações 

internacionais e impactos sobre a economia. Brasil e 

organizações internacionais. Impactos sobre empresas 

localizadas no Brasil 

 

 

Bibliografia Básica 

• Apostila 

 

Bibliografia Complementar 

• MAZOWER, M. Governing the World: The History of an Idea, 1815 to the Present. New York: Penguin 
Books, 2012  

• PUTNAM, Robert D. Diplomacia e Política Doméstica: a lógica dos jogos de dois níveis. Revista 

Sociologia e Política, Curitiba, v. 18, n. 36, p.147-174,June 2010. 

• HOEKMAN, B. Supply Chains, Mega-Regionals and Multilateralism: A Road Map for the WTO. 

London: CEPR, 2014         

• CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA Serviços e Competitividade Industrial no Brasil, 
Brasília: CNI, 2014  

• KISSINGER, H. Sobre a China. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011 

• STUENKEL, O. The BRICS and the Future of Global Order. Lanham: Lexington Books, 2015 
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Disciplina Carga horária 

16. Tributação de Comércio Exterior Brasileiro  24 h/a 

 

Área Subárea 

Economia e Finanças  Tributos  

 

Ementa 

Legislação tributária e aduaneira nacional. Tributos incidentes na importação. Tributos incidentes na exportação. 
Regimes aduaneiros especiais e regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Os aspectos tributários e aduaneiros do 
comércio exterior brasileiro 

▪ Conhecer os controles tributários e aduaneiros, os 

conceitos do direito aduaneiro e entender quais são 

as espécies de tributos que incidem sobre as 

importações e exportações. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

2. Regimes aduaneiros especiais com aplicação 
na atividade de logística 

 

▪ Analisar os regimes especiais que se aplicam aos 

processos de logística no comércio exterior brasileiro 

e que geram os benefícios fiscais e aduaneiros. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

3. Regimes aduaneiros especiais de admissão 
ou exportação temporária e suas variações 

 

▪ Reconhecer os benefícios fiscais e aduaneiros que se 

aplicam temporariamente as importações e 

exportações de bens que se destinem no Brasil e no 

Exterior às atividades econômicas e não econômicas. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

4. Regimes aduaneiros especiais aplicados à 
indústria, aos serviços e áreas especiais. 

   
 

▪ Reconhecer os benefícios fiscais e aduaneiros 

aplicáveis às operações de comércio exterior 

brasileiro que fomentem as atividades industriais e 

serviços destinados ao mercado brasileiro e ao 

mercado exterior. 
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Bibliografia Básica 

• ROCHA, Paulo Cesar Alves. Regulamento Aduaneiro: anotado com textos legais transcritos. São Paulo: 

Edições Aduaneiras Ltda., 2015, 19 ª Edição. 

• CASTRO, José Augusto de. Exportação: Aspectos práticos e Operacionais. São Paulo: Edições 

Aduaneiras Ltda., 2007, 7ª Edição. 

 

Bibliografia Complementar 

• WERNECK, Paulo. Comércio Exterior & Despacho Aduaneiro. Curitiba, Editora Juruá, 2015,5ª Edição. 
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Disciplina Carga Horária 

17. Internacionalização de Empresas 24h/aula 

 

Área Subárea 

Estratégia e Negócios  Comércio Exterior 

 

Ementa 

Globalização e internacionalização: cenários da globalização, interfaces da globalização, internacionalização. 
Modelos de internacionalização: teoria da internacionalização por aprendizagem, modelo de Dunning, Paradigma 
de OLI, cadeias globais de valor. Internacionalização de empresas brasileiras: estudo de casos de transnacionais 
brasileiras. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo Programático Mínimo Objetivos de Aprendizagem 

1. Globalização e internacionalização: cenários da 

globalização, interfaces da globalização, 

internacionalização. 

1.1 Breve Panorama Internacional   

1.2 Desafios e Influências da Globalização 

1.3 Visão Sistêmica dos Modelos Organizacionais 

1.4 O Gestor Empreendedor Global 

▪ Contextualizar o ambiente de internacionalização 

de empresas e respectivos atores  

▪ Analisar o momento atual e Identificar os 

conceitos fundamentais do Processo de 

Internacionalização. Comparar Globalização, 

Globalidade e influência nos mercados 

emergentes.  

▪ Discutir forças facilitadoras e restritivas (inovação, 

empreendedorismo, riscos, barreiras etc). 

▪ Comparar os diferentes modelos administrativos 

das organizações associados à 

internacionalização. 

▪ Identificar o Papel do Gestor no Processo de 

Internacionalização e no tipo de Tomada de 

Decisão e suas influências. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo Programático Mínimo Objetivos de Aprendizagem 

2. Modelos de internacionalização 

2.1 Breve Histórico das Teorias 

2.2 Principais Raízes e Aplicações Teóricas 

 

▪ Discutir e entender os principais modelos de 

internacionalização. 

▪ Identificar o período e a razão do surgimento das 

principais teorias e bases de sustentação. 

▪ Conhecer as definições, características, 

comparações e usos das teorias. 
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Eixo Temático 3 

Conteúdo Programático Mínimo Objetivos de Aprendizagem 

3. Internacionalização: Teoria da internacionalização 

por aprendizagem, modelo de Dunning, Paradigma de 

OLI, cadeias globais de valor. 

3.1 Modelos adotados na Internacionalização dos 

negócios 

3.2 Teoria da internacionalização por aprendizagem: 

Escola de Uppsala 

3.3 Teoria da internacionalização: Modelo de 

Dunning.e Paradigma de OLI. 

3.4 Cadeias Globais de valor 

▪ Nomear os modelos mais utilizados de 

internacionalização e respectivas características. 

▪ Distinguir as principais diferenças e 

características de cada modelo usado para ir para 

fora. Comparar adequação de formato com 

estrutura mais adequada conforme o estágio da 

organização. 

▪ Entender as características da Escola nórdica de 

internacionalização 

▪ Entender as características do Modelo de 

Dunning e o Paradigma de OLI. 

▪ Entender o processo de formação das Cadeias 

Globais de valor e as oportunidades e ameaças 

para a economia brasileira. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo Programático Mínimo Objetivos de Aprendizagem 

4.  Empresas Brasileiras Internacionalizadas: 

Internacionalização de empresas brasileiras: estudo 

de casos de transnacionais brasileiras. 

4.1. Levantamento das empresas internacionalizadas 

4.2. Resultados estatísticos de pesquisa de empresas 

4.3. Casos de Internacionalização 

▪ Conhecer as empresas mais internacionalizadas 

e suas percepções do processo de 

internacionalização. 

▪ Explicar a fórmula adotada do critério de 

composição do índice de internacionalidade. 

Ranking das empresas.  

▪ Identificar percepções, preferências, benefícios e 

destinos das principais empresas 

internacionalizadas. 

▪ Discutir e propor alternativas de 

internacionalização de uma empresa de serviço 

com poucos recursos de investimentos. Analisar 

e comparar os conceitos teóricos em outros 

casos. 
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Bibliografia Básica 

• AMATUCCI, Marcos. Internacionalização de Empresas, Teorias Problemas e Casos. Editora Atlas, 

São Paulo. 2009. 

• CAVUSGIL S. Tamer, KNIGHT Gary, RIESENBERGER John R. Negócios Internacionais – 

Estratégias, gestão e novas realidades.Ed. Pearson, 2010. 

• PENG, Mike W., Estratégia Global. Ed. Thomson Learning Ltda. São Paulo, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

• BARTLET A. Chistopher; GHOSHAL Sumantra. Gerenciando Empresas no Exterior. A Solução 

Transnacional.Makron Books. São Paulo, 1992. 

• CATEORA, R. Philip; GILLY, Mary C.; GRAHAM, John L..International Marketing. McGraw Hill, 15a. ed. 

Porto Alegre, 2013. 

• COELHO, Arnaldo F. M.; MUGNOL, Renato P. (orgs.). Os desafios da Internacionalização – As 

Empresas num contexto global. EDUCS. Caxias do Sul, RS, 2012. 

• KRUGMAN. Paul R.; OBSTFELD, Maurice, Economia Internacional, Pearson Prentice Hall, 8ª. Edição, 

2010. 

• MEN, C. Joao; STOECKICHT, I. P.; MALLMANN, D. O.; DUZERT, Y. Negociação Internacional. 

Publicações FGV Management – Série Comércio Exterior e Negócios Internacionais. Editora FGV, 1ª. 

edição. Rio de Janeiro, 2014. 

• NAMBISAN S. SAWHNEY M., Cérebro Global – Como Inovar em um mundo conectado por redes, 

Ed. Évora (by Pearson), 2011. 

• SILVA, Luiz Afonso S. da. Moeda e Crise econômica global.Ed. UNESP, São Paulo, 2015. 

• SIRKIN, Harold L.; HERMERLING, James W.; BHATTACHARYA Arindam. Globalidade. Original: 

Globality: Competing with everyone from everywhere for everything.BCG – The Boston Consulting 

Group. Editora Nova Fronteira, 2008 

• WORLD ECONOMIC FORUM; MARSH & MCLENNAN COMPANIES. Global RisksReport 2015, 10 

Edição, Geneva, Suíça, 2015. 
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Disciplina Carga Horária 

18. Planejamento Tributário Internacional                                             24h/aula 

 

Área Subárea 

Economia e Finanças   Tributos  

 

Ementa 

Planejamento tributário por meio dos Tratados Internacionais em Matéria Tributária (acordos de bitributação). 
Operações no exterior por meio de Atuação direta, Estabelecimentos Permanentes-Filiais, Coligadas, Controladas, 
Centros de Refaturamento. Tributação de Expratriados: Residentes no Brasil enviados ao exterior e Residentes 
no Exterior enviados ao Brasil. Uso de Paraísos Fiscais: Efeitos tributários do uso de paraísos fiscais. Regras de 
Preços de Transferência e Regras de Thin Capitalization (para financiamento internacional de empresas). 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Planejamento tributário por meio dos Tratados 

Internacionais em Matéria Tributária (acordos de 

bitributação). 

2. Operações no exterior por meio de Atuação 

direta, Estabelecimentos Permanentes-Filiais, 

Coligadas, Controladas, Centros de 

Refaturamento. 

▪ Entender como funcionam os acordos de 

bitributação que o Brasil participa. 

▪ Conhecer e entender as formas jurídicas das 

empresas se estabelecer no exterior e as suas 

implicações tributárias 

 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

3. Tributação de Expratriados: Residentes no 

Brasil enviados ao exterior e Residentes no 

Exterior enviados ao Brasil. 

▪ Conhecer a legislação trabalhista e tributária para 

expatriados brasileiros e estrangeiros no Brasil. 

 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

4. Uso de Paraísos Fiscais: Efeitos tributários do 

uso de paraísos fiscais 

▪ Conhecer os regimes tributários e os paraísos fiscais 

no mundo 

▪ Conhecer os efeitos tributários do uso de paraísos 

fiscais para as empresas brasileiras 
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Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

5. Regras de Preços de Transferência e Regras 

de Thin Capitalization (para financiamento 

internacional de empresas). 

▪ Conhecer a legislação brasileira sobre preço de 

transferência e os seus impactos aduaneiros e 

tributários  

 

Bibliografia Básica 

• DINIZ DE SANTI, Eurico Marcos; ZILVETI, Fernando Aurelio (Coord.). Tributação Internacional – Série 

GVLaw,  São Paulo: Saraiva, 2007; 

• VIVEIROS DE CASTRO, Flávia de Almeida; OLIVEIRA NETO, Arnaldo Marques; SOUSA JUNIOR, Artur 

Antonio Leite; SOUSA FILHO, Rodolfo de Castro. Gestão e Planejamento de Tributos, Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2ª Edição, 2011; 

• BARBOSA, Demétrio Gomes. Preços de Transferência no Brasil – Uma Abordagem Prática, São 

Paulo: FISCOSoft Editora, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

• CASTRO, José Augusto de. Exportação: Aspectos práticos e Operacionais. São Paulo: Edições 

Aduaneiras Ltda., 2005, 7ª Edição. 

• MALUF, Sâmia Nagib. Administrando o Comércio Exterior do Brasil. São Paulo: Edições Aduaneiras 

Ltda., 2004, 3ª Edição. 

• MEIRA, Liziane Angelotti. Coleção de Estudos Tributários.Regimes Aduaneiros Especiais. São 

Paulo: Síntese Editora – IOB, 2002, 1ª Edição.   

• ROCHA, Paulo Cesar Alves. Regulamento Aduaneiro: anotado com textos legais transcritos. São Paulo: 

Edições Aduaneiras Ltda., 2015, 17 ª Edição. 

• WERNECK, Paulo. Comércio Exterior & Despacho Aduaneiro. Curitiba, Editora Juruá, 2007, 4ª Edição 

• SILVA, Tom Pierre Fernandes, Tributação no Comércio Exterior Brasileiro. Editora FGV, Rio de 

Janeiro, 2014, 1ª Edição. 

 

 

 

 

 

 

 

 


