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 Mentoria on line e ao vivo sobre Controladoria 

 

 

 

Sobre a Mentoria 

É uma seção personalizada "online" e ao vivo, entre o cliente (Mentorado) e o Mentor. Tenha 

em conta que atendemos pessoas físicas como também pessoas jurídicas.  

 

 

 

Objetivo  

 

Como coordenar informações sobre gestão econômica e financeira buscando ser indutor à 

otimização do resultado econômico? Essa é proposta! Uma base conceitual de como um órgão 

administrativo que responde pela propagação de conhecimento, modelo e implantação de 

Sistemas de Informações e Modelo de Gestão Econômica possa sanar as necessidades de 

informações dos gestores auxiliando a tomada de decisões corretas e eficientes. O foco principal 

de um controller (aquele que faz a controladoria) é proporcionar eficiência para o processo 

decisório dos gestores e otimizar processos organizacionais. Focando sempre no desenvolvimento 

de projetos, contabilidade fiscal, projeções de negócios e entre outros, o controller pode auxiliar a 

empresar a atingir os resultados. 

Sem esquecer da missão da controladoria que é zelar pela continuidade da empresa, mitigando 

riscos e assegurar a otimização do resultado global.   

 

 

 

http://www.grupotreinar.com.br/
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Benefícios 

 

O mentorado terá:  

▪ Meios para o desenvolvimento de prever acontecimentos antes mesmo que eles 

aconteçam;  

▪ Acesso às plataformas de tecnologia como apoio às tomadas de decisão e controle; 

▪ Estratégias para estruturação de um processo informacional eficiente, que trabalhe com 

projeções e possua um olhar de futuro, sendo que neste sentido podemos levantar 3 

fatores primordiais na aplicação da controladoria; 

o Planejamento sólido 

o Decisões eficientes 

o Futuro promissor (Boas consequências) 

 

 

 

 

http://www.grupotreinar.com.br/
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Como é realizada a Mentoria no GrupoTreinar? 

É muito simples, pois basta o cliente escolher a Mentoria desejada e fazer a inscrição. Caso 

houver qualquer dúvida ou caso desejar algo mais personalizado, basta entrar contato que iremos 

atende-lo e assim entender em mais detalhes as suas necessidades específicas e desta forma 

buscar o Mentor ideal para te ajudar. 

Todos os encontros serão on-line e ao vivo , preferencialmente por meio da tecnologia ZOOM e/ou 

opcionalmente através do GOOGLE MEET ou Microsoft Teams. Nos dias e horários pré-

agendados, Mentor e Mentorado receberão um convite via e-mail para que iniciem a mentoria 

conforme combinado. 

  

 

Como funciona o Fórum do GrupoTreinar? 

O nosso fórum (https://mentoria.grupotreinar.com.br/) é uma base de conhecimento construída à 

partir de perguntas e respostas entre os  Mentorados e os nossos Mentores. Esta funcionalidade 

foi criada para servir de apoio para todos que buscam informações de forma rápida e objetiva. Ela 

é atualizada continuamente e assim, caso você não encontre uma resposta para o que esteja 

procurando, basta criar o seu perfil, nos submeter as suas questões que iremos dar início ao 

processo de Mentoria. 

 

Metodologia    

tória 

Os programas completos de mentoria consistem na aplicação de um conjunto de ferramentas de 

gestão, autoconhecimento e organização, de forma assistida e totalmente personalizada às 

necessidades específicas identificada em conjunto com o cliente. Dando assim uma ressignificação 

profissional ao mentorado.  

 

 

 

 

http://www.grupotreinar.com.br/
https://workspace.google.com/intl/pt-BR/products/meet/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-BR-all-pt-dr-BKWS-all-all-trial-e-dr-1009103-LUAC0013013&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_475876695052-ADGP_BKWS%20%7C%20Multi%20~%20Meet-KWID_43700058310584925-kwd-299356619278&utm_term=KW_google%20meet-ST_google%20meet&gclid=EAIaIQobChMI6Lyoiruy7QIVDK_ICh2pagRcEAAYASAAEgKgX_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/free
https://mentoria.grupotreinar.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Base_de_conhecimento
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Material desenvolvido para o 
em parceria com o 
GrupoTreinar.  É proibida a 
cópia deste conteúdo, no todo 
ou em parte, sem autorização 
prévia. 
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