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GOVERNANÇA CORPORATIVA 
E COMPLIANCE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE 

 

Desenvolva a capacidade crítica e a compreensão das etapas do programa de compliance 

empresarial e o monitoramento. 

Aborda Governança Corporativa e as melhores práticas de Compliance. O objetivo é desenvolver a 

capacidade crítica e noções práticas de Compliance Empresarial para que os participantes entendam a 

importância e a relevância deste tema. Neste curso de 16 horas, você irá ser capaz de:  

 Reduz a incidência de fraudes e desconformidades, que geram desvios de recursos; 

 Evita riscos de sanções legais, perdas financeiras e perda de reputação; 

 Aumenta a qualidade das decisões dentro da organização, reduzindo o custo operacional; 

 Diminui o grau de exposição e responsabilização da alta administração da organização em 

relação a potenciais comportamentos irregulares ou ilegais de seus colaboradores. 

 . 

 ; 

 Desenvolver as competências necessárias para análise de risco qualitativa no ambiente de TI. 
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 UNIDADE 1 – GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE EMPRESARIAL; 

 UNIDADE 2 – COMPLIANCE EMPRESARIAL NO BRASIL E NO MUNDO; 

 UNIDADE 3 – PROGRAMAS DE COMPLIANCE E SUAS ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO; 

 UNIDADE 4 – ELABORAÇÃO DE MAPEAMENTO DE RISCOS; 

 UNIDADE 5 – REALIZAÇÃO DE DUE DILIGENCE; 

 UNIDADE 6 – MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE COMPLIANCE; 

 UNIDADE 7 – ATUALIDADES E CASES DE COMPLIANCE. 

 
Para maiores informações acesse: https://www.masterhouse.com.br/governanca-coporativa-compliance  

 Advogados que lidam com Compliance; 

 Compliance Officers; 

 Dirigentes de Organizações e Empresários com interesse em se 

sensibilizar e atualizar para os riscos e a necessidade de blindagem 

reputacional das organizações nos tempos atuais. 

 

 

 

 Propiciar o conhecimento sobre governança corporativa e a sua relevância no âmbito empresarial; 

 Proporcionar o conhecimento teórico acerca das legislações de Compliance no Brasil e no exterior;  

 Habilitar para elaborar e implementar o programa de integridade no âmbito empresarial;  

 Capacitar para realizar o monitoramento do Programa de Compliance; 

 Compreender as responsabilidades da função de Compliance. 

Objetivos de aprendizado 

Conteúdo Programático 
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