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            Curso  Fundamentos de Compliance nas 

Empresas 

 

Objetivos  

Fornecer aos participantes entendimento sobre os conceitos e ferramentas de compliance e 

controles internos nas empresas, seus objetivos, características, processos, regulamentações 

e benefícios. 

 

Público alvo  

Dirigido aos profissionais da área de governança, compliance e controles internos; 

administradores em geral, membros de conselhos de administração, conselhos fiscais e 

comitês de apoio. 

Profissionais que queiram atuar em áreas relacionadas ou que desejem aprofundar seus 

conhecimentos sobre gestão e governança. 

 

 

Metodologia de ensino  

 Aulas expositivas dialogadas 

 Leitura, análise, reflexão e discussão de textos 

 Estudo dirigido 

 Filme 

 Estudo de casos 

 

Níveis de Avaliação 

Reação: nível de satisfação dos participantes em relação à ação educacional aplicada logo 

após o seu término.  
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Formas de Avaliação da Aprendizagem 

Avaliação do tipo Formativa com função de orientar, corrigir, informar sobre a aprendizagem do 

participante da ação através de feedbacks. 

 

 Desenvolvimento de uma mentalidade de longo prazo.  

 Tomada de decisão com base na ética. 

 

Ao participar desta capacitação o aluno estará apto a: 

 Manter a empresa em conformidade. 

 Realizar o mapeamento de riscos organizacionais.  

 Melhorar as atividades e proporcionar maiores índices de eficiência. 

 Entender e praticar ações de prevenção à fraudes. 

 

 

Benefícios 

 

O curso irá preparar e dar uma visão ampla a seus participantes, com foco em controles de 

processos operacionais, noções de conhecimento Legal, e ferramentas para construção de um 

programa de integridade na sua empresa. Permitirá a esse profissional atuar de forma mais 

assertiva e com conhecimentos técnicos sobre compliance, analise de riscos e prevenção a 

perdas, como um líder organizacional. 

 

Pré requisitos 

 

Não há pré-requisitos específicos, mas remomenda-se conhecimentos fundamentais de gestão 

organizacional (processos e risco) e de pessoas. 

Competências a desenvolver:  

 Comunicação eficaz 

 Conhecimento das ferramentas e metodologias. 

 Atitude de aprendizado contínuo. 
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Material Didático 

 

 Apostila contendo os slides; 

 Estudos de caso. 

 

 

Conteúdo Programático 

 

1. Conceitos e importância do GRCC (Governança, Riscos, Controle e Compliance) nas 

Empresas Modernas 

2. Transparência e Responsabilidade da Alta Administração e Acionistas 

3. Conceitos gerais, classificação e gestão de riscos (pessoais e corporativos) 

4. Fundamentos de compliance (ferramentas estratégicas e programas) 

5. Atividades de monitoramento 

6. Relacionamento interno e externo 

7. Comunicação e cultura  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Material desenvolvido para o 

treinamento em parceria com o 

GrupoTreinar.  É proibida a 

cópia deste conteúdo, no todo ou 

em parte, sem autorização prévia. 
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