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Apresentação do Curso

Visando proporcionar conhecimento do papel da controladoria nas empresas,

caracterizando sua missão, suas principais funções e atividades e os

instrumentos necessários para promover a eficácia empresarial e, em especial,

a gestão dos diversos tributos incidentes nas empresas brasileiras, o curso EAD

Controladoria e Gestão Tributária:

1. contextualiza o cenário tributário brasileiro, demonstrando a importância

de uma eficiente gestão tributária para a continuidade, competitividade e

saúde financeira da empresa;

2. aborda a gestão tributária como uma função típica de Controladoria,

devido à importância da visão sistêmica e do conhecimento multidisciplinar

para a sua eficiência;

3. apresenta a Controladoria em seus aspectos conceituais, procedimentais e

organizacionais, bem como a sua atuação prática nas companhias;

4. apresenta o método de mensuração e avaliação Economic Value Added, o

método de gestão Balanced Scorecard, o método de custeio por absorção e

a formação de preço, com destaque para a composição dos tributos;

5. explora a Contabilidade Tributária e o Planejamento Tributário como

facetas da Gestão Tributária; e

6. apresenta formas práticas para mitigação dos riscos e aproveitamento das

oportunidades tributárias.



Observações

Para os cursos de Educação Executiva na modalidade EaD, os dados de

acesso para início do curso serão enviados em dois dias úteis após a

efetivação do pagamento.

Carga Horária Estimada*
15 horas

Prazo**
2 meses

*A carga horária é composta pelas 
seguintes atividades: leitura dos 

books, aulas virtuais, quiz e prova. 

** O prazo para acesso ao material 
será considerado a partir do envio 

de login e senha de acesso ao 
participante. 

Público-alvo

Contadores, analistas fiscais, profissionais da área fiscal, gestores,

controllers, entre outros.

Pré-requisito: Não há

Professor-autor

Prof. Wesley Kobayashi

Advogado e jornalista com MBA em Gestão Tributária e IFRS pela FIPECAFI.

Vencedor do Prêmio de Excelência Acadêmica de 2017. Mais de 10 anos

de experiência na área tributária. Atuou em escritório, consultoria,

auditoria e na gestão tributária de diversas empresas.



Conteúdo Programático

1. Introdução 

2. Visão sistêmica da empresa
2.1. Abordagem sistêmica
2.2. A empresa como um sistema aberto e dinâmico

3. Gestão organizacional
3.1. Contabilidade financeira e gerencial
3.2. Processo de gestão

4. Controladoria
4.1. Estrutura Conceitual Básica de Controladoria
4.1.1. Aspectos conceituais
4.1.2. Aspectos procedimentais
4.1.3. Aspectos organizacionais
4.2. Controladoria nas organizações

5. Artefatos de Controladoria e formação de preço
5.1. Método de mensuração e avaliação: Economic Value Added (EVA)
5.2. Modelo de gestão: Balanced Scorecard (BSC)
5.3. Método de custeio: Custeio por absorção
5.4. Formação de preço

6. Gestão Tributária
6.1. Contabilidade Tributária
6.2. Gestão estratégica dos tributos
6.3. Planejamento Tributário
6.4. Sistema de informação

7. Exemplos práticos
7.1. Gestão operacional
7.2. Modelagem tributária



Critério de Avaliação

Somente terão direito ao certificado de conclusão os participantes que

obtiverem conceito igual ou superior a 7,5 na Prova ou Reavaliação.

O certificado será enviado dentro de 45 dias, contados a partir do

comunicado de aprovação que será enviado por e-mail.

Materiais e Ferramentas On-line

O curso é composto por material e ferramentas de aprendizagem on-line

disponíveis no ambiente de aprendizagem virtual, o que inclui o seguinte:

1) Book; 2) Aulas Virtuais; 3) Quiz; e 4) Prova.

A fim de facilitar a compreensão das ferramentas de aprendizagem

contidas ou relacionadas ao material, seus usos e aplicações, seguem suas

descrições:

1. Book
Material de leitura em PDF que apresenta o conteúdo do curso de forma

expositiva.

2. Aula Virtual

Videoaula com o professor-autor do curso. Estará disponível e poderá ser

acessada diretamente no ambiente virtual de aprendizagem. Apresenta o

desenvolvimento conceitual e teórico dos temas, de forma dinâmica.

Também pode ser utilizada para desenvolvimento de exercícios práticos

resolvidos passo a passo. Nessa abordagem, pode ser comparada à aula

expositiva clássica, sem interação. Permanecerá disponível no ambiente

virtual de aprendizagem e poderá ser acessada a qualquer momento e por

quantas vezes o participante julgar necessário. Não é permitido fazer o

download das aulas virtuais e seu acesso é limitado ao tempo em que o

participante estiver matriculado no curso.



3. Quiz

O Quiz é composto por questões conceituais desenvolvidos na ferramenta

própria do ambiente virtual e que não requerem muito tempo em sua

resolução. Sua realização não é obrigatória.

4. Prova

A Prova é uma atividade de avaliação on-line composta por um conjunto

de questões objetivas envolvendo testes relacionados ao conteúdo do

curso. Estará disponível para realização a qualquer momento, porém, uma

vez iniciada deverá ser concluída de uma só vez. É considerada na

mensuração do desempenho. Uma vez não alcançado o percentual

mínimo exigido para aprovação no curso, o participante poderá realizar a

Reavaliação.


