
Análise da Conjuntura Econômica 

para Negócios



SOBRE O CURSO

Neste curso o (a) participante terá

contato com indicadores e fontes seletas

para análise da conjuntura e elaboração

de cenários econômicos presentes e

futuros, bem como será familiarizado

com a relação entre assuntos

econômicos e gestão empresarial.



Gestores, Empresários, Empreendedores e Profissionais

Liberais interessados em compreender melhor a relação

entre conjuntura econômica e desempenho dos negócios.

Estudantes e profissionais da área de negócios

interessados em conhecer indicadores e fontes

econômicas e também em associar análise econômica e

gestão empresarial.

PERFIL DO ALUNO

OBJETIVO DO CURSO

Ao final deste curso, o (a) aluno (a) deve:

(I) Conhecer e saber analisar os principais

indicadores de atividade econômica disponíveis, que

permitem a compreensão da conjuntura econômica

de curto prazo e a elaboração de cenários futuros;

(II) Identificar o elo de possibilidades entre

informações sobre conjuntura | cenários econômicos

e geração de insights para estratégias de negócios.



DIFERENCIAIS

Abordagem instrumental sobre assuntos 

econômicos impactantes no universo 

empresarial. Estímulo para geração de 

insights para estratégias de negócios a partir 

do monitoramento da conjuntura econômica. 

Conhecimento instrumental de relatórios 

globais, fontes e indicadores para análise do 

ambiente econômico de negócios. Estímulo 

à formação de um mindset empresarial que 

incorpore o monitoramento da conjuntura 

econômica nos processos decisórios e 

estratégicos das organizações.



INFORMAÇÕES GERAIS

DIAS OFERTADOS 

CARGA HORÁRIA

PRÉ-REQUISITO

INVESTIMENTO

INSCRIÇÕES

PROFESSORES

16 horas

2ª e 5ª Feira das 19h00 às 22h30

Prorrogadas até 02/03/2021

Valor integral: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 143,35 no cartão de 

crédito ou numa única parcela de R$ 860,00 (à vista) no boleto.

Comunidade Mackenzista: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 113,35 no 

cartão de crédito ou numa única parcela de R$ 680,00 (à vista) no boleto.

Graduado

Prof. Me. Anderson César Gomes Teixeira Pellegrino



EDUCAÇÃO EXECUTIVA MACKENZIE

Nós oferecemos 

cursos executivos de 

excelência que irão 

trazer inovação e alta 

performance para 

profissionais do 

mundo corporativo.


