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Compliance, uma visão prática 

Objetivo 

O presente curso tem como objetivo, disseminar as práticas do sistema GRC, através das 

rotinas operacionais realizadas pela área de Compliance. O tema Compliance está em 

destaque tendo em vista a promulgação dos escândalos corporativos e, consequentemente, 

a necessidade da implantação de programas de Compliance nas organizações. 

Todavia, esta é uma das vertentes do Compliance contemporâneo que tem um papel 

fundamental de disseminação e capacitação das diretrizes corporativas a todos os 

stakeholders, através da implantação de um sistema integrado de conformidade. 

Neste curso apresentaremos as premissas necessárias para estruturação de um sistema de 

Compliance, dimensionado ao porte e objetivo das empresas. 

A quem se destina 

Administradores de empresas, Empresários em geral, Coordenadores, Gerentes e demais 

líderes de departamentos. Contadores, Auditores e todos profissionais com perfil de 

gerenciamento de riscos. 

Preferencialmente profissionais que atuam, direta ou indiretamente, em atividades de GRC 

(Governança, Riscos e Compliance). 

Conteúdo Programático 

A. CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

• Compliance Regulatório 

• Compliance Corporativo 

• Compliance Comportamental 

 

B. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

• Gestão de Normativos 

• Canal de Denúncias 

• Programa de Integridade 

• Demanda Regulatória 

• Atendimento a Ofício 
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• Monitoramento 

• Tratativa de não conformidade 

 

C. GOVERNANÇA 

• Comitê 

• Reporte 

• Atuação Corporativa 

 

D. CASOS PRÁTICOS 

• Montar matriz 

• Executar testes 

• Elaborar normativo 

• Montar matriz de Demanda Regulatória 

• Tratativa de não conformidades 

 

Metodologia 

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

o conceito e sua aplicabilidade nas atividades práticas. O objetivo principal é a renovação do 

pensamento dos profissionais de controles internos.  

Buscamos uma experiência mais próxima das turmas presenciais por meio da utilização do 

fórum para discussão das dúvidas e pelo apoio da tutoria. Procuramos aplicar a andragogia, 

que é o ensino para adultos, facilitando através de vivências e reflexões um aprendizado mais 

objetivo.  

Instrutor: Fabio Bastos  

▪ Graduado em Administração (ênfase em Seguros) pela Universidade Estácio de Sá; Pós 

Graduado em Aperfeiçoamento Gerencial pela FIA–USP e MBA Executivo em Gestão 

de Negócio pelo IBMEC; 

▪ Certificação de Controles Internos; Continuidade de Negócio; ITIL; GRC; Lean Six Sigma 

– Green Belt; Compliance CPC-A e Investigação Corporativa CIIC; 

▪ Mais de 20 anos de experiência nas áreas de Auditoria, Controles Internos, Gestão de 

Riscos e Compliance; 

▪ Atuação como Superintendente de Controles Internos e Compliance da Bradesco 

Seguros, Coordenador de Controles Internos no Grupo EBX, Gerente Experiente na EY, 
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Gerente de Controles Internos na Carta Fabril, Gerente de Riscos e Compliance na 

Personal Service e, atualmente, Diretor de RAS na RSM Brasil; 

▪ Ex-membro do Comitê de Controles Internos (CNSEG); 

▪ Professor na ESNS – Escola Nacional de Seguros – Graduação e Cursos Técnicos de 

Especialização e Formação; Professor de Ética, Compliance, Controles Internos e 

Noções de Riscos na UVA; Professor convidado de Compliance e Gestão de Processos 

no IBMEC Soluções Corporativas; Professor de Compliance na Trevisan 

▪ Sócio fundador da FBS Solution – idealizador do ProCompliance (Ferramenta de gestão 

da Conformidade). 

Plataforma EAD 

Esta formação está disponível em nossa plataforma EAD CrossOver Business School - 

categoria “Cursos Ao Vivo”- https://crossoverbusinessschool.com/categorias/cursos-ao-vivo-

7 

Requisitos da Plataforma EAD 

Para o adequado funcionamento do curso nesta modalidade EAD é importante que o 

participante conte com os requisitos mínimos:  

• Navegador: Chrome 45 ou superior, Internet Explore 10 ou superior, Firefox última 

versão, Safari 8.1 ou superior, Android 4.1 e superior.  

• Conexão: 10Mbps de download. 

• Resolução Mínima: 1024x768 – Resolução Recomendada: 1920x1080 

Observação: dispositivos com sistema operacional IOS (Apple) não são compatíveis com a 

criptografia da plataforma EADBOX e por consequência os vídeos tem grande chance de não 

funcionar nesses dispositivos. 

 

Valor de Investimento e Forma de Pagamento  

Valor de Investimento – R$ 950,00 ou para alunos estrangeiros US$ 211,00 

Formas de Pagamento: 

- Pessoa Física, a plataforma EAD é integrada com PagSeguro que permite realizar o 

pagamento via Boleto ou Cartão de Crédito (possibilidade de parcelamento do valor da 

https://crossoverbusinessschool.com/categorias/cursos-ao-vivo-7
https://crossoverbusinessschool.com/categorias/cursos-ao-vivo-7
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inscrição sem desconto, em até 3 vezes sem juros). Após confirmação do pagamento a 

plataforma EAD libera o acesso ao curso/módulo. 

- Para alunos estrangeiros, pagamento via link do Paypall por e-mail; 

- Pessoa Jurídica ou Órgão Público – escreva para treinamento@crossoverbrazil.com 

 

Carga Horária 

Carga Horária Completa (todos os módulos): 24 horas 

Informações Importantes 

Para os profissionais que tiverem 75% de participação no curso Práticas de Compliance em 

nossa plataforma EAD, será concedido Certificado de Participação em formato eletrônico, 

encaminhado por e-mail.  

Para mais informações e inscrições acessar nossa plataforma EAD 

https://crossoverbusinessschool.com/courses - WhatsApp (11) 9-5652-0307 ou e-mail 

treinamento@crossoverbrazil.com 

mailto:treinamento@crossoverbrazil.com
https://crossoverbusinessschool.com/courses
mailto:treinamento@crossoverbrazil.com

