Controladoria e Estratégia Empresarial

SOBRE O CURSO
O propósito do curso é a compreensão
conceitual e a aplicação das atividades
de controladoria em uma empresa.
Introdução à Controladoria e Controles
Gerenciais,
A
Controladoria
em
empresas financeiras e não financeiras,
controladoria e o processo de decisão, o
papel do Controller nas organizações,
estrutura organizacional, modelos de
gestão e de negócio, desenvolvimento e
análise do planejamento estratégico e
balanced scorecard.

PERFIL DO ALUNO
Profissionais e estudantes de administração,
economia, ciências contábeis, engenharia e
direito desejam conhecer e aperfeiçoar-se no
assunto, que estão em busca de novos
desafios, e desejam obter maior aprendizado
sobre o tema

OBJETIVO DO CURSO
Proporcionar ao participante do curso uma visão geral sobre as atividades da
Controladoria, destacando as suas funções em diferentes etapas do
processo de gestão organizacional e os instrumentos gerenciais que auxiliam
os controllers a cumprirem o seu papel.

Refletir sobre as práticas de planejamento e orçamento empresarial por meio
dos conceitos de modelos de gestão, planejamento estratégico e balanced
scorecard.
Os alunos estarão aptos a analisar as atividades de controladoria e controles
gerenciais, identificação e alocação das receitas, despesas, lucro e
investimento nos centros de responsabilidade, elaborar e implementar um
planejamento estratégico e orçamento.
O profissional no final do curso, estará capacitado para aplicar os conceitos
em sua realidade empresarial.

DIFERENCIAIS
Análise de cenários; O processo de tomada
de decisões; Tipos de problemas
empresariais; cases práticos.

INFORMAÇÕES GERAIS
CARGA HORÁRIA
18 horas
DIAS OFERTADOS
3ª e 5ª das 19h00 às 22h30
PRÉ-REQUISITO
Graduação cursando
PROFESSORES
Prof. Dr. TIAGO DE VASCONCELOS
INVESTIMENTO
Valor integral: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 270,00 no cartão de
crédito ou numa única parcela de R$ 1.620,00 (à vista) no boleto.
Comunidade Mackenzista: valor parcelado em até 6 vezes de R$243,00 no
cartão de crédito ou numa única parcela de R$ 1.458,00 (à vista) no boleto.

INSCRIÇÕES
Até 23 de Fevereiro de 2021

Nós oferecemos
cursos executivos de
excelência que irão
trazer inovação e alta
performance para
profissionais do
mundo corporativo.
EDUCAÇÃO EXECUTIVA MACKENZIE

