
Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

Os processos de compliance 
apresentam-se como 
ferramentas fundamentais 
para a criação de um 
ambiente corporativo 
confiável, no sentido de 
fortalecer seus aspectos 
tangíveis e intangíveis. 
Com a promulgação da Lei 
Anticorrupção, em 2014, 
o ambiente de controle
e monitoramento das
organizações ganhou maior
atenção no cenário nacional,
o que exige estar sempre
em conformidade com as
exigências regulatórias.

Este programa, voltado para 
instituições não financeiras, 
apresenta as boas práticas de 
governança como promotoras 
de processos de compliance, 
demonstra a aplicação da 
legislação existente, destaca 
as responsabilidades e 
relacionamentos entre 
os principais órgãos e 
ferramentas do sistema, 
além de ressaltar questões 
indispensáveis e que 
garantem êxito à execução 
do sistema de compliance, 
entre outros assuntos.

CURSO COMPLIANCE
E GOVERNANÇA:
DA CONFORMIDADE

LEGAL À INTEGRIDADE
CORPORATIVA

Incluído almoço, coffee break, material didático 
digital e certificado

Este curso confere 8 (oito) créditos ao  
Programa de Certificação de Conselheiros do IBGC

São Paulo e região: 11 3185 4200
Outras localidades: 4020 1733

Carga horária: 16h

Política de desconto para grupos, 
entrar em contato: cursosibgc@ibgc.org.br

www.ibgc.org.br

https://www.ibgc.org.br


COMPLIANCE E GOVERNANÇA: DA CONFORMIDADE LEGAL À INTEGRIDADE CORPORATIVA

Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

COORDENADORA DO PROGRAMA
Marilza Benevides
Advogada e profissional de Compliance e Ética Certificada (CCEP) pela 
“Society of Corporate Compliance & Ethics” (SCCE), EUA, atuou por mais de 
20 anos em empresas multinacionais, principalmente em funções de gestão 
jurídica e de Compliance. Sua formação abrange especialização em Direito do 
Consumidor, gestão empresarial e gestão jurídica, além de cursos diversos na 
área de governança corporativa. É membro da Comissão de Gerenciamento de 
Riscos Corporativos e da Comissão Jurídica do IBGC. É docente e orientadora 
da disciplina “Gestão de Riscos de Compliance”. Autora de diversos artigos 
publicados e organizadora e coautora do livro “Governança Corporativa em 
Foco”. É sócia do F.P Moreno Sociedade de Advogados, onde atua como líder 
da área de governança corporativa e Compliance.

ESTRUTURA DO PROGRAMA
 » Contextualização: panorama histórico e ambiente legal e regulatório 

 » Governança e compliance: uma visão holística 

 » Compliance no sistema de governança corporativa

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



Av. das Nações Unidas, 12.551 - 21º andar - São Paulo - SP

MAIS INFORMAÇÕES
11 3185-4200 | www.ibgc.org.br 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) é uma organização sem fins lucrativos de atuação 
nacional e internacional, que tem como meta a busca pela excelência em governança nas organizações, 
independentemente da natureza jurídica, porte ou tipo de controle. O IBGC promove palestras, fóruns, 
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. Trata-
se de uma iniciativa que visa estimular o contínuo aprimoramento das melhores práticas de governança nas 
organizações, por meio da educação continuada dos conselheiros.

Com sede em São Paulo, o instituto atua regionalmente por meio de sete Capítulos: Ceará, Minas Gerais, Paraná, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Atualmente, hospeda as atividades da Global 
Reporting Initiative (GRI) no Brasil e integra as redes internacionais Gobierno Corporativo de Latino América 
(IGCLA) e Global Network of Director Institutes (GNDI). 

Desde 27 de novembro de 1995, o Instituto contribui para o desempenho sustentável das organizações e 
influencia os agentes da sociedade no sentido de mais transparência, justiça e responsabilidade.

Mais informações em www.ibgc.org.br

SOBRE O IBGC

ASSOCIADOS MANTENEDORES

http://www.ibgc.org.br
https://twitter.com/IBGC_Brasil
https://www.facebook.com/ibgcoficial/
https://www.youtube.com/channel/UCVAHs8bB0RUerBTanm99kMw
https://www.instagram.com/ibgc_oficial/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/ibgc---instituto-brasileiro-de-governan-a-corporativa/

