
Trilha Governança

Curso Compliance 
e Governança: Da 
Conformidade Legal à 
Integridade Corporativa
Compreendido na grade de atividades à 
distância do IBGC, este curso aborda os 
processos de compliance apresentando-os 
como ferramentas fundamentais para a 

no sentido de fortalecer seus aspectos 

tangíveis e intangíveis. O programa 

como promotoras de processos de 
compliance, e destaca as responsabilidades 
e relacionamentos entre os principais 
órgãos e ferramentas do sistema.

On-line



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 aspecto  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.

Discutir dilemas éticos.

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.

Estrutura do programa
Contextualização, panorama 
histórico e ambiente legal e 
regulatório

Acordos de Leniência

Gestão de riscos de compliance e 
demais pilares do Programa

Canal de denúncia e Processos  
de investigação

Cultura ética e integridade: pilares 
da governança

LGPD 

Marilza Benevides 
Coordenadora do programa

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 área de governança 
corporativa. É membro da 
Comissão de Gerenciamento de 
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.

Incluído material didático 
digital e certificado.

Carga horária: 20h

Este curso confere 
10 (dez) créditos ao 
Programa de Certificação 
de Conselheiros do IBGC.

São Paulo e região:  
(11) 3185 4200

Outras localidades:  
4020 1733

*Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

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



Fundado em 27 de novembro de 1995, o Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 

e uma das principais no mundo em governança 

em governança corporativa e influenciar os mais 
diversos agentes em sua adoção, contribuindo para 

consequentemente, para uma sociedade melhor.
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