24/11/2017 - IBGC realiza curso de compliance e governança para
empresas de Recife

Objetivo é capacitar os participantes para que reflitam sobre a
organização estrutural de suas empresas para que adotem o compliance
de maneira eficaz
São Paulo, 21 de novembro de 2017 - O IBGC (Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa) está com as inscrições abertas para o curso
Compliance e Governança, que será realizado em 30 de novembro, em
Recife (PE).
O objetivo é levar os participantes a uma reflexão sobre as estruturas de
suas organizações, além de promover uma discussão sobre as atribuições
dos órgãos e ferramentas de governança de modo que o desenvolvimento
e a aplicação do compliance se tornem eficazes.
O curso terá carga horária total de 8 horas e inclui a apresentação de
casos práticos, ajudando os participantes a entenderem como esse tema
está sendo gerenciado em diferentes mercados e cenários.
"Estar de acordo com as normas regulatórias e políticas internas é algo
que está diretamente atrelado à longevidade da empresa. Por esse
motivo, os processos de compliance são ferramentas fundamentais para a
criação de um ambiente corporativo que passe confiança, ao mesmo
tempo em que o tema ganha cada vez mais relevância na estruturação da
governança corporativa das organizações", explica o coordenador geral do
Capítulo Pernambuco do IBGC, Antônio Jorge Araújo.
O curso é destinado a membros de conselhos (de administração, fiscal e
consultivo), executivos, sócios/acionistas e herdeiros, pertencentes a
instituições não financeiras, advogados, consultores e demais profissionais
envolvidos em processos de Compliance e boas práticas de Governança
Corporativa.
Mais informações sobre o curso e o processo de inscrição podem ser
obtidas no site do IBGC http://www.ibgc.org.br/index.php/cursos/20095/compliance-egovernanca -, pelo telefone (11) 3185-4200 ou pelo e-mail
secretaria@ibgc.org.br
SERVIÇO:
Curso: Compliance e Governança
Data: 30 de Novembro, das 8h às 17h

Local: EYU Universidade Corporativa
Endereço: Rua Padre Carapuceiro, 858 – 10º andar - Recife - PE
Sobre o IBGC
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), organização sem
fins lucrativos, é a principal referência do Brasil para o desenvolvimento
das melhores práticas de Governança Corporativa. 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.
O IBGC promove palestras, fóruns, conferências, treinamentos e
networking entre profissionais, além de produzir publicações e pesquisas.
As informações do instituto são transmitidas via Linkedin, Facebook e
Twitter, além da newsletter mensal IBGC em Foco.
O Instituto conta, ainda, com o Programa de Certificação para
Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais, que permite ao
participante adquirir mais conhecimento sobre um conjunto de temas
necessários para seu bom desempenho dentro das organizações. Ao obter
essa certificação, o conselheiro passa a integrar o Banco de Conselheiros
Certificados do IBGC.
O Instituto tem sede em São Paulo e atua regionalmente por meio de sete
Capítulos, localizados no 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, integra a rede de Institutos de Gobierno Corporativo de Latino
América (IGCLA) e o Global Network of Director Institutes (GNDI http://www.gndi.org), grupo que congrega institutos relacionados à
Governança e conselho de administração ao redor do mundo. Para mais
informações, consulte o site http://www.ibgc.org.br/index.php.
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