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Controles Internos – 

Conhecendo a estrutura   

COSO ICIF 2013  

(Internal Control Integrated Framework) 

Objetivo 

Quando modelamos ou avaliamos um processo operacional e seu sistema de 

controle interno, é muito importante que tenhamos um padrão das melhores 

práticas aplicada em controle interno para compararmos. A estrutura COSO 

controles internos 2013 é uma das estruturas mais utilizada no mundo 

corporativo, a qual foi atualizada para atender as necessidades de um ambiente 

empresarial globalizado e cada vez mais complexo. Neste seminário iremos 

explorar e discutir os atributos mais importantes desta estrutura, e sua 

aplicabilidade em nossas atividades como especialistas em controles internos. 

A quem se destina 

Este seminário se destina a especialistas em controles internos, auditores internos 

e externos, profissionais de compliance, advogados e qualquer outro profissional 

que queira se atualizar no assunto. 

Conteúdo Programático 

• Razões para atualização da estrutura COSO Controles Internos, 

• Introdução ao COSO Controles Internos 2013 

• Definição de controle interno e seu impacto no ambiente corporativo 

• As categorias de objetivos da estrutura 

• Conhecendo os componentes do controle interno 

• Relacionando os componentes com seus princípios 

• Avaliando a aderência à estrutura através dos "focal points" 

• Conclusão  
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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.  

Instrutor: Eduardo Person Pardini  

Profissional formado em Ciências Contábeis com Pós-graduação em Finanças, 

com especialização em gestão estratégica. Construiu sua experiência como 

auditor externo, auditor interno e executivo financeiro Sênior em empresas 

multinacionais e nacionais durante os últimos 39 anos. É palestrante e professor 

de MBA na Escola de Negócio Trevisan e também instrutor dos cursos de 

auditoria interna para o Instituto de Auditores Internos do Brasil.   

É Diretor executivo e instrutor sênior certificado CICP – Certified Internal Control 

Professional do Internal Control Institute, para cursos de capacitação e 

certificação profissional para especialistas em controles internos pelo ICI Brasil  

É sócio da CrossOver Consulting & Auditing e tem atuado fortemente em 

projetos de governança, sejam em implantação, mentoria ou capacitação, nas 

áreas de riscos, controles internos e auditoria para entidades do setor privado e 

governamental.  

Ministrou cursos para Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira, 

Banco do Brasil, Amaggi, Tribunal Superior Eleitoral, Senado e Câmara Federal, 

Tribunal de Contas da União, Embratel, Previ, Bradesco, HSBC, Vale, Ativo S/A, 

Markel Resseguradora, Controladoria Geral da Paraíba, BRB Cartões e 

Seguradora, Ministério Público/Procuradoria Geral da República, Controladoria e 

Auditoria do Estado do Rio Grande do Sul e diversas outras empresas. É articulista 

do portal contábil Essência sobre a forma e também da Editora Roncarati. Foi 

membro da comissão julgadora de melhores práticas do Ministério da 

Transparência – CGU no ano de 2016 

Carga Horária, Agenda e Investimento 

Carga Horária: 8 horas 
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Agenda: Consulte página web ou e-mail treinamento@crossoverbrazil.com  

Investimento: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) 

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

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

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. 

Janeiro/2019 
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