CURSO
ISO 19600:2014 e ISO 37001:2016 – Sistema de Gestão de Compliance e Antissuborno
Capacitar formandos no entendimento e aplicação do sistema de gestão de compliance e antissuborno (CAS).

Objetivos gerais
No final do curso o participante é capaz de:
• Desenvolver políticas, códigos e diretrizes de compliance e antissuborno;
• Entender a importância da liderança e comprometimento da direção;
• Avaliar riscos relacionados aos temas da ISO 19600:2014 e ISO 37001:2016 e ao contexto da organização;
• Ter uma visão geral da legislação internacional, nacional e estadual;
• Entender como devem ser os controles, monitoramentos, investigações, due diligence, ações corretivas, bem como
treinamentos e comunicação interna/ externa.
Público alvo
Profissionais que pretendem criar ou aprimorar a cultura ética e de conformidade, aplicar as melhores práticas e controles
internos para combater o suborno, corrupção e assegurar um elevado nível de compliance.
Profissionais responsáveis pela função de Compliance.
Profissionais responsáveis pela gestão e implementação do sistema de gestão de antissuborno ISO37001 e compliance
ISO19600 nas Organizações.

Pré-requisitos
Conhecimentos básicos de sistemas de gestão (ex.: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, NBR 16001, ISO 50001,
ISO 27001, ISO 22000…)
Conteúdo programático
1.

Introdução e panorama geral sobre os temas compliance, suborno, corrupção e afins

2.

Conceitos, fundamentos e terminologia sobre gestão do risco, suborno e compliance sobre sistemas de gestão,
Anexo SL, Ciclo PDCA

3.

Objetivos, escopo e aplicação dos requisitos das normas ISO 37001 e ISO 19600

4.

Visão geral da legislação antissuborno, corrupção, compliance

5.

Etapas de implementação de um Sistema de Gestão de Compliance e Antissuborno:
•

Contexto da Organização, stakeholders, escopo

•

Identificação, análise e avaliação dos riscos de não-compliance e suborno

•

Liderança, comprometimento, papéis e responsabilidades. Fatores humanos e comportamentais

•

Políticas, objetivos e programas de compliance e antissuborno

•

Competências, treinamentos, conscientização e comunicação

•

Implementação de controles e programas de integridade/ compliance, due dilligence, gestão de empresas
controladas, parceiros e de processos terceirizados
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•

Relatórios, acompanhamento, investigação

•

Monitoramento, medição, análise e avaliação. Auditorias, análises críticas

•

Não-conformidades, ações corretivas e melhoria contínua

6.

Workshops e exercícios de fixação de conceitos e diretrizes

7.

Certificação de 3ª parte dos Sistemas de Gestão de Compliance e Antissuborno nas normas ISO 37001/ISO 19600

Duração: 16 horas
Horário: 9:00 às 13:00 e 14:00 às 18:00 h
Investimento:
R$ 950,00
Descontos especiais:
Pagamento à vista
5% para 2 inscrições
10% para 3 ou mais inscrições
Contatos
E-mail: educacaoeformacao@apcer.com.br
Tel: (11)3527-9490 / Fax: (11)3527-9483

Faça aqui a sua inscrição
Preencha a ficha de inscrição e envie para educacaoeformacao@apcer.com.br

ISO 19600:2014 e ISO 37001:2016 – Sistema de Gestão de Compliance e Antissuborno

