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Introdução. Conceitos sobre riscos, impacto e probabilidade. Risco residual. Metodologia de análise de riscos. Estudo de

caso.

Introdução. Conceito de gerenciamento de crises. Simulação. Estudo de caso.

Introdução. Breve panorama histórico e definições. Pilares de um Programa de Integridade. Principais leis que

regulamentam o tema (FCPA/ UK Bribery Act e a Lei Anticorrupção Brasileira).

Perfil da empresa, riscos e quantidade de controles. Independência do sistema de Compliance. Orçamento e recursos.

Ferramentas de avaliação dos sistemas de integridade (Guia Temático Ethos), Pró-Ética e outras certificações, como a ISO

37001. Estudo de caso.

Introdução. Modelos de políticas e códigos de conduta. Elaboração de políticas. Estudo de caso.

Conceitos sobre canais de denúncia, processos de investigações, comitês disciplinares. Estudo de caso. 

Legislação aplicável. Objetivos, funções, definições, critérios, categorias da gestão e verificação de terceiros. Processo de

pesquisa independente. Visitas in loco. Programas de educação e desenvolvimento de fornecedores, clientes ou 

parceiros de negócio. Elaboração de um processo de verificação de terceiros.

Relevância da comunicação; construção da Estratégia de Comunicação e Engajamento; definição de públicos-alvo 

internos e externos; pilares de treinamento; estudo de caso.





• Organização do Sistema de Integridade – 5/Mai, das 9h às 18h

• Gestão de Riscos e Código de Conduta  - 6/Mai, das 9h às 18h

• Gestão da Integridade 1/2  - 7/Mai, das 9h às 18h

• Gestão da Integridade 2/2 - 8/ Mai, das 9h às 18h



• Organização do Sistema de Integridade – 23/Jun, das 9h às 18h

• Gestão de Riscos e Código de Conduta  - 24/Jun, das 9h às 18h

• Gestão da Integridade 1/2 - 25/Jun, das 9h às 18h

• Gestão da Integridade 2/2 - 26/ Jun, das 9h às 18h



Mais informações

www.ethos.org.br/cursos

Contatos

Telefone

Email


