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1. OBJETIVO DO CURSO:   

 

O MBA em Estratégia Corporativa é visa desenvolver competências focadas na compreensão do 

gerenciamento de um negócio, assim como na sua estruturação, seleção e execução estratégica, 

associadas a importantes itens deste processo, como ambientes interno e externo, escolhas 

estratégicas e controle e feedback, contribuindo para o aperfeiçoamento da capacidade de pensar 

estrategicamente e utilizar, com eficácia, as modernas ferramentas e técnicas de gestão empresarial. 

 

2. PÚBLICO-ALVO E ÁREAS DE ATUAÇÃO: 

 

Gestores em pequenas, médias e grandes empresas, com perspectiva de crescimento profissional, que 

desejam aprimorar seus conhecimentos e desenvolver novas competências e habilidades para 

elaborar estratégias em todos os níveis organizacionais. 

 

3. QUALIDADE ACADÊMICA: 

 

• A estrutura curricular envolve as ferramentas para desenvolver a gestão estratégica, 

respondendo aos principais desafios do mercado. 

• Corpo docente com sólida formação acadêmica, trajetória profissional desenvolvida em cargos 

de liderança e experiência prática aliada à aplicabilidade de conceitos. 

• Desenvolvimento de Networking, pois a turma é composta por profissionais atuantes em 

empresas de diversos segmentos, proporcionando uma valiosa rede de relacionamento. 

 

4. COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS: 

 

1. Entendimento e gerenciamento de um negócio. 

2. Competências de desenho, seleção e execução estratégicas. 

3. Competências no entendimento do ambiente interno e externo. 

4. Competências nas escolhas estratégicas. 

5. Competências em controle e feedback. 

 

5. ESTRUTURA CURRICULAR: 

 

• Análise dos ambientes interno e externo 

• Controle e feedback 

• Direito empresarial 

• Economia brasileira 

• Estratégias competitivas 

• Estratégias gerenciais 

• Execução da estratégia 

• Finanças empresariais 

• Finanças estratégicas 

• Gestão de marcas 

• Gestão de recursos humanos 

• Gestão de ti 

• Inteligência competitiva 
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• Jogo de empresas 

• Modelos quantitativos de decisão 

• Operações e logística 

• Planejamento estratégico 

• Tendências econômicas, tecnológicas e sociais 

• Trabalho de conclusão - Corporate Strategy 


