Curso de Governança, Risco e Compliance - GRC
carga-horária: 16 horas

OBJETIVO
As mudanças no mundo corporativo, leis e cenários de negócios, além da grande diversidade
tecnológica dos ambientes corporativos tem dificultado os processos operacionais e sem contar
os problemas para reter profissionais atualizados e capacitados que possam garantir a segurança
nos vários ambientes da empresa de forma proativa e segura.
Os executivos sabem onde o risco é significante e onde estão os gaps de compliance? Existe a Governança na pratica ou na teoria?
Neste curso vamos:
Propiciar atualização das melhores práticas de gestão.
Favorecer aos participantes oportunidade de troca de experiências.
Promover mudanças de perfil de gestão e conhecimento.
Apresentar metodologias e experiências práticas com casos reais.
Aprimorar conhecimento e novas técnicas de governança, riscos e compliance

PÚBLICO-ALVO
Dirigido aos profissionais da área de governança, compliance e controles internos; administradores em geral, inclusive membros de conselhos de administração, conselhos fiscais e comitês de
apoio; controllers; auditores; advogados; gestores de negócios; gestores de fundos de investimento; acionistas.
Demais profissionais que queiram atuar em áreas relacionadas ao conteúdo deste curso ou que
desejem aprofundar seus conhecimentos sobre gestão de riscos corporativos, controles internos e
compliance.

PROGRAMA
A relação entre o problema de agência dos gestores e a governança corporativa;
Os mecanismos internos de governança corporativa –
Conselho de Administração
Comitê de Auditoria;
A lei Sarbanes-Oxley e suas principais implicações;
O modelo atual de governança corporativa das companhias brasileiras;
Principais aspectos de ética no contexto da governança corporativa.

Atividades de Compliance
A Resolução CMN nº 2.554 e Circular Bacen nº 3.467;
A Lei nº 9.613/98 Compilada – Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
Como funciona o COSO e o COBIT na relação de compliance;
As melhores práticas do COBIT – DS2, DS3, DS4, ME2 e ME3;
Exercícios de mapeamento de Controles e Riscos.
Aplicações da Gestão de Riscos no modelo ERM
Conceitos básicos, termos e definições;
Introdução à ISO 31000:2009:
Escopo,
Princípios,
Estrutura, e
Processo de Gestão de Riscos;
Componentes da estrutura para gerenciar riscos;
Elementos principais do processo de Gestão de Riscos:
Mapeamento,
Identificação de riscos,
Análise de riscos,
Avaliação de riscos,
Tratamento de riscos,
Monitoramento e análise crítica.
Implementação da Gestão de Riscos com base em CSA - Control Self Assessment;
Benefícios
Dar aos participantes o entendimento das responsabilidades da Organização em
relação aos riscos, governança e Compliance. Demonstrar através de normativos as
mudanças e suas aplicabilidades na organização. Elaboração de Matrizes de Riscos e fatores de riscos. Trabalhar as questões de forma a mapear, identificar e detectar fontes
de riscos e trabalhar exemplos práticos destas responsabilidades, envolvendo o ato de
detectar as possibilidades de riscos organizacionais.

