A P E R F E I Ç OA M E N T O E M G OV E R N A N Ç A
2018 SP

8ª EDIÇÃO

Compliance e Governança
14 de junho das 8h às 17h
Os processos de compliance apresentam-se
como ferramentas fundamentais para a criação
de um ambiente corporativo confiável, no sentido de fortaler seus aspectos tangíveis e intangíveis. Este programa, voltado para instituições
não financeiras, apresenta as boas práticas de
governança como promotoras de processos de
compliance, e destaca as responsabilidades e
relacionamentos entre os principais órgãos e
ferramentas do sistema.

Sede do IBGC - Edifício WTC
Av. das Nações Unidas, 12.551
21º andar - São Paulo - SP

Associado: R$ 2.170,00
Não Associado: R$ 2.470,00

Política de Desconto para empresas que
inscreverem três ou mais participantes, entrar em
contato com a Secretaria de Inscrições.

8h às 17h
carga horária 8h

Incluído almoço, coffee breaks e
material didático

São Paulo e região 11 3185 4200
Outras localidades 4020 1733
cursosibgc@ibgc.org.br | www.ibgc.org.br

Este curso confere créditos ao Programa de
Certificação de Conselheiros do IBGC
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Compliance e Governança
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

OBJETIVOS
Discutir as atribuições dos órgãos e ferramentas da governança para o desenvolvimento e melhor atuação da função de
compliance;
Demonstrar a aplicação da legislação existente;
Apresentar aspectos imprescindíveis para o sucesso do sistema de compliance;
Abordar, de forma prática, os principais temas que cercam um programa de compliance, observada a complexidade da
organização e o grau de regulamentação sobre o negócio;
Apresentar o compliance como mecanismo de mudança cultural da organização.

PÚBLICO ALVO
Conselheiros de administração e fiscal, membros do comitê de auditoria, auditores externos, advogados, profissionais responsáveis
pelos órgãos de controle (auditoria interna, compliance, riscos e controles internos) e demais profissionais já envolvidos na área.

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) é a principal referência do Brasil para o desenvolvimento das melhores
práticas em Governança Corporativa. O IBGC promove palestras, fóruns acadêmicos e de debates, conferências, treinamentos e
networking entre profissionais, além de produzir publicações e pesquisas. O Instituto conta, ainda, com o Programa de
Certificação para Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais, que permite ao participante adquirir mais conhecimento
sobre um conjunto de temas necessários para o seu bom desempenho dentro das organizações. Ao obter essa certificação, o
conselheiro passa a integrar o Banco de Conselheiros Certificados do IBGC. Atualmente, hospeda as atividades da Global
Reporting Initiative (GRI) no Brasil, uma rede global que busca fomentar a adoção das boas práticas nas organizações. Ainda no
âmbito internacional, o IBGC integra a rede de Institutos de Gobierno Corporativo de Latino América (IGCLA) e o Global Network
of Director Institutes (GNDI), grupo que congrega institutos de Governança ao redor do mundo. Desde 1995, o Instituto contribui
para o desempenho sustentável e influencia os agentes da sociedade no sentido de mais transparência, justiça e
responsabilidade. Para mais informações, consulte o site www.ibgc.org.br
PROPÓSITO DO IBGC
Ser referência em Governança Corporativa, contribuindo para o desempenho sustentável das organizações e influenciando os
agentes de nossa sociedade no sentido de maior transparência, justiça e responsabilidade.

ASSOCIADOS MANTENEDORES

