OFICINA DE KAIZEN
MELHORIA CONTÍNUA NA
ÁREA TRIBUTÁRIA

SOBRE O CURSO
Falhas ou morosidade nos processos fiscais
prejudicam a eficiência operacional da empresa como
um todo. Identificar quais atividades estão impactando
negativamente nos resultados do negócio é o primeiro
passo para buscar a excelência operacional.
Nesta oficina apresentaremos a teoria e a prática do Kaizen
que o habilitará para identificar, mitigar e/ou eliminar falhas e
morosidade nas atividades ou processos que impactam
diretamente a gestão de tributos da organização. Ideal para
quem busca a cultura da Melhoria Contínua, Gerenciamento
de Riscos Fiscais e a Excelência Fiscal.

PERFIL DO ALUNO
Profissional da área de tributos (consultoria, apuração,
contencioso tributário, fiscalização).

OBJETIVO DO CURSO
Nosso objetivo é que você desenvolva as seguintes
habilidades:
• Construir a Excelência Fiscal desejada;
• Organizar projetos Kaizen na área Tributária de acordo
com a estrutura e a necessidade da organização;
• Identificar os desperdícios
operacionais) na rotina fiscal;
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• Estruturar o PDCA (Planejamento, execução, verificação
e ação);

• Desenvolver apresentação executiva.

DIFERENCIAIS
•

Foca em levar os alunos kaizen ao Genba (onde o valor
é criado) para observar, agir e reexaminar os problemas
de trabalho de uma perspectiva muito diferente da que
estão acostumados e por meio de ferramentas e
metodologias, que possam prescrever soluções.

INFORMAÇÕES GERAIS
CARGA HORÁRIA
12 horas

DIAS OFERTADOS
Quarta-feira das 18h30 às 22h30

PRÉ-REQUISITO
Conhecimento da rotina da área fiscal e tributária

PROFESSOR
Profa. Ma. Márcia Rossi

INVESTIMENTO
Comunidade Mackenzista: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 166,70 no
cartão de crédito ou numa única parcela de R$ 1.000,00 (à vista) no boleto.
Valor integral: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 183,35 no cartão de
crédito ou numa única parcela de R$ 1.100,00 (à vista) no boleto.

INSCRIÇÕES
Até 03/11/2021

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

