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Prezado(a) Sr.(a.), 

 

Agradecemos seu interesse em nossos programas de ensino e lhe cumprimentamos pela 

iniciativa de buscar o seu aperfeiçoamento profissional.  

 

Você está recebendo o programa do curso de MBA Controladoria Estratégica da Escola de 

Negócios e Seguros. Nele você encontrará todas as informações sobre o curso e outros 

detalhes, como período de realização, horário, local e procedimentos para efetivação de sua 

matrícula.  

 

As inscrições devem ser realizadas através do nosso site e a nossa equipe dará prosseguimento 

às atividades necessárias de confirmação de matrícula. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Mario Couto Soares Pinto 

 DIRETOR DE ENSINO SUPERIOR  

www.ens.edu.br/mba



 

Programa MBA Controladoria Estratégica 

  

 

 

 

A ESCOLA DE NEGÓCIOS E SEGUROS (ENS) 

 

Fundada em 1971, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) tem a missão de desenvolver o 

mercado de seguros por meio da geração e difusão de conhecimento e da capacitação de 

profissionais. Atuando dentro do modelo da educação continuada, a Instituição atende às 

necessidades dos profissionais brasileiros, ajudando-os a enfrentar um mercado com forte 

competitividade. 

 

Desde a sua criação, a ENS vem contribuindo com o desenvolvimento da indústria do seguro 

ao oferecer programas educacionais, apoiar pesquisas técnicas, publicar vasta gama de títulos 

e promover eventos. Nesse período, também vem se notabilizando pela troca de experiências 

com instituições de ensino do Brasil e exterior, ao estabelecer convênios de cooperação 

técnica. 

 

Em 2005, obteve parecer favorável do Ministério da Educação – MEC para ministrar, no Rio de 

Janeiro, o Bacharelado em Administração de Empresas com Linha de Formação em Seguros e 

Previdência, o primeiro do País com essas características. Assim, a ENS confirmou seu 

comprometimento com a alta qualificação de profissionais para um setor que vem se tornando 

cada vez mais complexo. 

 

Presente em mais de 60 localidades de todas as regiões do Brasil, por meio da atuação de duas 

coordenações regionais (Rio de Janeiro e São Paulo) e de parcerias com outras instituições, a 

ENS atende a mais de 40 mil alunos e participantes por ano, em cursos e outros programas 

educacionais, presenciais e online. Consegue, assim, manter e expandir o elevado padrão de 

qualidade que é sua marca, bem como ratificar sua condição de maior e melhor escola de 

seguros do Brasil. 

 

APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 

A área de Controladoria das empresas cada vez mais se torna a centralizadora das informações 

de toda a organização, de forma a preparar um completo sistema de informações, que deve 

ser divulgado aos clientes internos em momentos decisivos. Estamos aqui falando da 

contabilidade, da tesouraria e da orçamentação, que representam os 3 momentos importantes 

de todas as empresas. 

 

Nesse contexto, o curso irá discutir esse novo ambiente de trabalho, apresentando os mais 

modernos instrumentos e possibilitando a aplicação prática imediata dos conteúdos teóricos 

aprendidos. A construção de um espaço permanente de debates e raciocínio estratégico 

estimula a formação de gestores atualizados e com amplitude de visão crítica. 
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PÚBLICO-ALVO 

 

Esse curso destina-se a profissionais de formação em Administração de Empresas, Economia, 

Ciências Contábeis, Engenharia e afins, que desejem aprimorar os seus conhecimentos 

contábeis, de controladoria e financeiros, de modo a aprimorar e ampliar os resultados de suas 

empresas e negócios. 

 

REQUISITOS 

 

Graduação completa. 

 

MÉTODO DE ENSINO 

 

Espera-se que o participante aprimore sua visão crítica e estratégica, levando o novo 

repertório teórico para seu ambiente empresarial; fortalecendo e ampliando seus resultados. 

Ao longo do curso espera-se que possa apresentar soluções transformadoras e inovadoras, 

aproximando-se ainda mais de seus clientes internos e externos. 

 

Aulas teóricas e práticas, presenciais e à distância, irão propiciar um ambiente dinâmico, e de 

troca, aliadas à apresentação e discussão de casos reais e concretos. Apresentações individuais 

e em grupos, debates e dinâmicas favorecem um meio criativo, e de expansão. 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

O MBA Controladoria Estratégica tem duração aproximada de 16 meses e contempla 432 

horas/aula presencias distribuídas em 18 disciplinas de 24h/a cada. Essas disciplinas estão 

contidas em 4 grandes núcleos, como citados abaixo: 

 

NÚCLEO ESTRATEGICO – Total: 72 horas-aula 

DISCIPLINAS 

- Economia e Cenários Econômicos 

- Estratégia Empresarial 

- Governança Corporativa e Sucessão Familiar 

 

NÚCLEO CONTABILIDADE FINANCEIRA – Total 120 horas-aula 

DISCIPLINAS 

- Contabilidade Geral 

- Contabilidade Avançada 

- Análise das Demonstrações Contábeis 

- Tributos Diretos 

- Tributos Indiretos 
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NÚCLEO CONTABILIDADE GERENCIAL E DECISORIAL – Total 168 horas-aula 

DISCIPLINAS 

- Gestão de Custos 

- Formação de Preços 

- Tecnologia da Informação e SIG 

- Orçamentos 

- Auditoria Interna 

- Auditoria das Demonstrações Contábeis 

- Controladoria 

 

NÚCLEO FINANCEIRO – Total 72 horas-aula 

DISCIPLINAS 

- Matemática Financeira 

- Finanças Corporativas 

- Banking 

 

TOTAL: 432 horas aula 

 

AVALIAÇÃO 

 

Para ter direito à certificação, o aluno deverá cursar com assiduidade e ser aprovado, 

obrigatoriamente, em todas as disciplinas do curso.  

 

São critérios essenciais para aprovação: 

 

a) Notas mínimas de 7,0 (sete) para cada disciplina; 

b) Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). A frequência será apurada no 

total da carga horária do Curso, devidamente registrada em diários de classe.  

 

As avaliações de rendimento escolar serão realizadas por meio de prova escrita e/ou por 

trabalho.  

 

 

 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

 

NÚCLEO ESTRATÉGICO  

 

ECONOMIA E CENARIOS ECONÔMICOS 

Ambiente econômico. Espiral inflacionaria. O papel do Banco Central. Oferta e demanda. 

Elasticidade preço e renda. Política monetária e fiscal 
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ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

A gestão estratégica no novo milênio. Diretrizes Estratégicas. Análises do ambiente externo e 

interno. Aplicação das principais ferramentas estratégicas. Matriz SWOT. Desenvolvimento de 

estratégias. Inovação pelo Oceano azul. O Balanced Scorecard (BSC). Objetivos e planos de 

ação. 

 

GOVERNANÇA CORPORATIVA E SUCESSÃO FAMILIAR.  

Arquitetura da governança corporativa. Accountability. Níveis de governança no mercado de 

capitais brasileiro. Empresas familiares e a sucessão. Conselho consultivo e conselho de 

família. 

 

NÚCLEO CONTABILIDADE FINANCEIRA 

 

CONTABILIDADE GERAL 

Sistemas de informações contábeis. Estrutura das demonstrações contábeis: BP, DRE, DMPL e 

DFC e sua interligação. Estrutura conceitual para apresentação das demonstrações contábeis. 

Relatórios contábeis: relatório da administração, do conselho fiscal, notas explicativas e o 

relatório integrado. 

 

CONTABILIDADE AVANÇADA 

Ativo biológico, ativo intangível. Reconhecimento de estoques, imobilizado, receitas. Coligadas 

e controladas. Demonstrações consolidadas. 

 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 

Análise econômico financeira. Analise vertical e analise horizontal. Análise por indicadores. 

Indices de estrutura patrimonial, índices de liquidez, índices de rentabilidade e índices de 

prazos médios. Demonstrações gráficas. 

 

TRIBUTOS DIRETOS 

Sistema tributário brasileiro. Tributo como toda prestação pecuniária compulsória. Tributos 

diretos: ônus arcado pelo contribuinte. IR e CSLL. 

 

 

 

TRIBUTOS INDIRETOS  

Sistema tributário brasileiro. Tributo como toda prestação pecuniária compulsória. Tributos 

indiretos:ônus repassado para o contribuinte final. ISS, IPI, ICMS, PIS e COFINS. 

 

NÚCLEO CONTABILIDADE GERENCIAL E DECISORIAL 

 

GESTÃO DE CUSTOS 



 

 

            Programa MBA Controladoria Estratégica  

 

 

 

Página 7 de 8 

 

 

 

Custos diretos, indiretos, fixos e variáveis. Métodos de custeio habitualmente utilizados pelas 

empresas: absorção, variável e ABC. Sucatas e subprodutos, ociosidades 

 

FORMAÇÃO DE PRECOS 

Custos e sua importância nas decisões de Precificação de produtos e serviços. Valor percebido 

pelos clientes, preços dos concorrentes, sazonalidade, elasticidade da demanda, tecnologias 

aplicadas e valor de ativos intangíveis –marca e reputação corporativa; Análise Financeira: 

fixação do markup, cálculo da margem de contribuição, análise da relação custo/volume, 

preço/lucro, ponto de equilíbrio e lucro. Custeio meta.  

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SIG 

Tendências de tecnologia da informação. Sistemas de informação, ERP, BI, CRM. Governança 

de TI. 

 

ORÇAMENTOS 

Conceito e finalidade do orçamento empresarial. Orçamento de custos, despesas, juros, 

receitas. Previsões para os demonstrativos contábeis. Análise e decisão. OBZ-Orçamento Base 

Zero. 

 

AUDITORIA INTERNA 

Análise, revisão e mapeamento de processos internos. Risk score.  

 

AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Objetivos, tipos e serviços de auditoria. Contratação de auditoria externa. Planejamento de 

Auditoria. Tipos de Auditoria. Papéis de trabalho. Testes de auditoria. Fraude e erro. 

 

CONTROLADORIA 

Sistemas de controle gerencial. As funções do controller. Conexão da controladoria com a 

estratégia empresarial. Implementação de BSC: a estratégia se tornando realidade. Preços de 

transferência. COSO. 

 

 

 

 

 

NÚCLEO FINANCEIRO 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Capital, juros e montante. Juros simples e compostos. Taxas nominais e efetivas. Taxas de juros 

e equivalentes compostas. Séries uniformes de pagamento. Valor presente e valor futuro. 

Sistema de amortização. Sistema Price. 
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FINANÇAS CORPORATIVAS 

Visão geral de finanças. Relação risco e retorno. VPL. TIR. Determinação de fluxos de caixa. 

Bases para avaliação de empresas 

 

BANKING 

Estrutura do mercado financeiro. Tomada de capitais e aplicação de recursos. O mercado 

financeiro e as opções de contratação de recursos nacionais e internacionais. Fintechs e novas 

opções 

 

MATERIAL DIDÁTICO E AMBIENTE EAD 

MATERIAL DIDÁTICO 
 
O curso terá um espaço no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA onde serão 
disponibilizados os conteúdos indicados pelos docentes para leitura e/ou apoio ao estudo.  
 
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM– AVA 
 
Foi estruturado para propiciar aos alunos uma sala virtual repleta de conteúdos e atividades de 
interação e comunicação, que são: 
 

 Espaço para disponibilização de arquivos com informações e referências importantes 

do curso, tais como: manual do aluno, regulamentos, horário, entre outros. 

 Bibliotecas virtuais com acervo digital multidisciplinar com mais de 8 mil títulos para 
consultar e ler em qualquer tempo e lugar. 

 Espaço para a disponibilização dos conteúdos por disciplina indicados pelo docente 

para leitura e/ou estudo. 

 Últimos avisos é o mural de comunicação do curso, ou seja, todas as mensagens são 

publicadas nessa área. 

 Espaço para entrega do trabalho acadêmico. 

 Fale Conosco é uma área exclusiva de comunicação com a Escola. 
 

 

 

 

 

Obs.1: as turmas serão confirmadas em até 1 dia útil após o término das inscrições. 

O cancelamento que se caracteriza pela desistência do aluno antes da realização de qualquer 

disciplina, obedecerá ao disposto no contrato/termo de prestação de serviços educacionais.  

Na falta de "quórum" na opção escolhida o candidato poderá participar da análise de perfil 

para outros cursos disponíveis ou solicitar restituição integral do valor pago. 

 

 


