
Trilha Governança

Gestão de  
Riscos Corporativos

Aproveitar as oportunidades do mercado requer capacidade dos gestores e 
profissionais que atuam nos órgãos da governança em analisar os riscos, bem 
como identificar prioridades para acompanhá-los, analisá-los e mitigá-los. 

O conhecimento das metodologias de gestão de riscos proporciona 
maior segurança no cumprimento dos objetivos corporativos, assim como 
aprimora a atuação da gestão e auxilia os administradores na execução de 
suas responsabilidades.

On-line



Objetivos
Demonstrar como a metodologia 
de gestão de riscos corporativos 
contribui para a geração de valor 
e crescimento sustentável das 
organizações.

Avaliar os benefícios da adoção 
de metodologias, identificar 
oportunidades e proporcionar 
segurança no cumprimento dos 
objetivos corporativos.

Discutir sobre os diversos papéis 
dentro da governança corporativa e 
a responsabilidade da administração 
com relação ao tema de riscos.

Instruir como identificar 
oportunidades de aprimorar a 
gestão de riscos corporativos em 
suas organizações.

Público-alvo
Conselheiros de administração 
e fiscal, membros do comitê de 
auditoria, auditores externos, 
profissionais responsáveis pelos 
órgãos de controle (auditoria 
interna, compliance, riscos e 
controles internos) além de 
profissionais de governança e que 
atuam diretamente na gestão de 
riscos corporativos.

Metodologia
Transmissão ao vivo das aulas

Leitura complementar e materiais 
indicados pelos instrutores

Exercícios de fixação

Fóruns de discussão

Conteúdo Programático
Introdução | Definições e bases
Evolução histórica e benefícios

Os diversos papéis dos órgãos da 
Governança em Gestão de Riscos

Introdução e definição de Gestão de 
Riscos (IBGC, COSO, ISO 31000)

Riscos estratégicos
Natureza, identificação e mensuração

Avaliação, Tratamento e 
Monitoramento

Riscos Operacionais, Metodologia 
de Avaliação e Monitoramento dos 
Riscos (Parte I)
Natureza, Identificação e 
Mensuração de Riscos Operacionais

Riscos Cibernéticos (*novo)

Riscos Operacionais, Metodologia 
de Avaliação e Monitoramento dos 
Riscos (Parte II)
Avaliação de impacto e 
probabilidade, bem como 
modelagem do apetite a risco 
alinhados ao planejamento 
estratégico.

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), 
organização da sociedade civil, é referência nacional 
e uma das principais no mundo em governança 
corporativa. Seu objetivo é gerar e disseminar 
conhecimento a respeito das melhores práticas 
em governança corporativa e influenciar os mais 
diversos agentes em sua adoção, contribuindo para 
o desempenho sustentável das organizações e, 
consequentemente, para uma sociedade melhor.
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