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Governança – Compliance 

Módulo Intermediário 

 

Objetivo 

Destina-se a capacitar profissionais para atuarem na área de Compliance com 

eficiência e eficácia, focados na sustentabilidade dos negócios e mediante 

cumprimento da Lei 12.846 (Lei anticorrupção). 

A construção do conhecimento ocorre intercalando teorias e situações práticas 

do dia a dia do profissional de Compliance destacando as competências e 

habilidades relevantes para o sucesso do Compliance. Trabalham-se estratégias 

para lidar com os Fatores dos Riscos, em especial com o Fator Humano do Risco. 

A quem se destina 

Gestores e profissionais de qualquer área de atuação que pretendam conhecer 

melhor as oportunidades e os desafios da função Compliance. Profissionais das 

áreas de Recursos Humanos, Jurídico, Controles Internos, Controladoria, 

Segurança e afins que necessitam implantar/consolidar práticas, tornando-se 

Agentes de Compliance na Organização.  

 

Conteúdo Programático 

• Overview – Fundamentos de Compliance  
 

• Programa de Integridade 

o Comunicação e Monitoramento 

o Medidas restaurativas 

o Boas práticas de avaliação e prevenção aos riscos de corrupção 

o Medidas reparadoras 

• Mecanismos de Integridade Corporativa - Desenvolvimento 

o Código de Conduta Ética 

o Canais de Denúncia 

o Comitê de ética 

o Due Diligence  
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• Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro 

o Fundamentos teóricos 

o Embasamento legal 

o Análise de indícios e encaminhamentos  

 
• Análise comparativa – Legislação Anticorrupção Estrangeira e Legislação 

Brasileira 
 

• Investigações internas e Compliance 

 

• Responsabilidade Legal do Profissional 

 

• Conclusão 

 

Metodologia 

Utilizando-se de uma didática simples e objetiva, através de uma metodologia 

que privilegia o conceito ao intercambio de experiências práticas. O objetivo 

principal desta interatividade é a renovação do pensamento dos profissionais de 

auditoria. Aplicamos a andragogia, que é o ensino para adultos, facilitando 

através de vivências e reflexões um aprendizado mais objetivo.  

Instrutora: Márcia Pereira 

Márcia Pereira, CEC (CERTIFIED EXPERT IN COMPLIANCE). Graduada em Direito e 

Farmácia, MBA em Gestão de Operações e Serviços, especialização em Gestão de 

Pessoas e Educação Corporativa (profa. Trevisan Escola de Negócios). Tutora do 

IPRC Brasil e membro da ABRARC e do comitê Compliance Women Committee, 

possui mais de 15 anos de experiência em Controles Internos, Compliance junto 

ao Sistema Financeiro Nacional, Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. 

Carga Horária, Agenda e Investimento 

Carga Horária: 16 horas 

Agenda: Consulte página web ou e-mail treinamento@crossoverbrazil.com  

Investimento: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) 

Escreva para treinamento@crossoverbrazil.com e conheça nossa política de 

descontos para pessoa física e jurídica (grupo de colaboradores) e desconto para 

mailto:treinamento@crossoverbrazil.com
mailto:treinamento@crossoverbrazil.com
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os  convênios em âmbito nacional - AMCHAM BRASIL, Editora RONCARATI e 

portal LegisCompliance, UNAMEC, entre outros. 

 

Formas de Pagamento: 

• Boleto, Depósito/Transferência Bancária (banco Itaú); 

• Nota de Empenho (setor público); 

• Cartão de Crédito (apenas Pessoa Física) através PagSeguro (enviamos o 

link por e-mail), com possibilidade de parcelamento do valor da inscrição 

sem desconto, em até 3 vezes sem juros, no caso de mais parcelas incide 

juros conforme política do cartão de crédito. 

Incluso: material didático, coffee-break e certificado de participação (necessário 

75% de presença no curso). 

Informações Importantes 

 

• Este treinamento poderá ser cancelado pela CrossOver Consulting & 

Auditing se o número de inscrições não atingir o número mínimo exigido. 

No caso de cancelamento pela CrossOver, os valores pagos a título de 

inscrição serão devolvidos em até 10 dias do cancelamento. 

• O pagamento das inscrições deverá ser feito em até 2 (dois) dias após a 

inscrição para que possa ter sua vaga assegurada, pois as turmas são 

limitadas. 

• No caso de cancelamento ou desistência de participação, os valores pagos 

ficarão como credito ao participante que poderá utilizar em um prazo de 

6 (seis) meses a contar da data do evento original. 

• Este programa poderá ser desenvolvido “in company” 

Informações e inscrições podem ser realizados através do e-mail 

treinamento@crossoverbrazil.com ou contato nos telefone (11) 2599-8360. 
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