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            Curso  Gestão de Riscos Corporativos 

 

Objetivos  

O curso tem a finalidade de preparar os profissionais para trabalharem com Gestão de Riscos 

Corporativos, mediante a analise de conceitos de gestão de risco do ponto de vista estratégico 

e tático com uso de framework de melhores práticas. 

 

Público alvo  

Profissionais com atuação em atividades ligadas à Governança Corporativa, Gestão de Riscos, 

Controles Internos, Prevenção à Fraude, Compliance,  Auditoria, Segurança Corporativa, 

Segurança e Saúde Operacional, Segurança do Meio Ambiente e Segurança Pública. 

 

 

Metodologia de ensino  

 

 

 Aulas expositivas dialogadas 

 Leitura, análise, reflexão e discussão de textos 

 Estudo dirigido 

 Filme 

 Estudo de casos 

 

Níveis de Avaliação 

Reação: nível de satisfação dos participantes em relação à ação educacional aplicada logo 

após o seu término.  
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Formas de Avaliação da Aprendizagem 

Avaliação do tipo Formativa com função de orientar, corrigir, informar sobre a aprendizagem do 

participante da ação através de feedbacks. 

 

 

  

Ao participar desta capacitação o aluno estará apto a: 

 

 Associar os objetivos estratégicos e perfis de riscos. 

 Identificar e classificar os riscos. 

 Estruturar os principais pontos de uma política de risco da organização. 

  

Benefícios 

 

Hoje as empresas e seus executivos valoram o papel consultivo e assertivo de seus 

profissionais, gerando entendimento do contexto holístico para tomar decisão, na área em que 

atua.   O risco é uma parte integral de qualquer processo ou atividade, seja investir em uma 

nova tecnologia, escolher um novo fornecedor, comprar um equipamento ou contratar um novo 

membro da equipe. O curso traz a filosofia de gestão de riscos e a estrutura organizacional 

necessários a levantar qual o apetite e tolerância ao risco, priorizando os riscos para o 

tratamento. O profissional saberá monitorar os controles implementados buscando sua eficácia 

e quais são as limitações da Gestão de Riscos Corporativos. 

 

 

Competências a desenvolver:  

 Análise estratégica: Capacidade de estabelecer as ações de tratamento ou 

monitoramento a serem implementados bem como fixar prazo de 

implementação e avaliação dos resultados obtidos. 

 Avaliação de risco: entender os conceitos de apetite de risco e conhecer o QIR 

(quociente de inteligência de risco). 

 Saber mensurar riscos. 
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Pré requisitos 

 

Não há pré-requisitos específicos, mas remomenda-se conhecimentos fundamentais de gestão 

por processos e organização. 

 

 

Material Didático 

 

 Apostila contendo os slides; 

 Estudos de caso. 

 

 

Conteúdo Programático 

1.    Fundamentos: Contextualização sobre Riscos; Riscos e seus impactos na 

sociedade; Velho e novo paradigma sobre Riscos; Governança & Riscos; Limitação 

da gestão de riscos corporativos. 

2.    Risco x Gestão: Visão pragmática e simplificada sobre Gestão de Riscos 

Corporativos; Probabilidade x Impacto; Monitoramento dos Riscos e Mudanças de 

Cenários. 

3.   COSO: Breve história sobre o COSO; O cubo do COSO; Ambiente de Controle; 

Identificação de Eventos; Avaliação de Riscos; Resposta aos Riscos; Atividades de 

Controle; Informação e Comunicação; Monitoramento; Funções e 

responsabilidades. 

4.   Matriz de Riscos: Origem dos eventos (interno/externo); Natureza dos riscos. 

5.  Sistema de Gerenciamento de Riscos: Processo do Gerenciamento de Riscos 

Corporativos. 

6.  Controle Interno: Indicadores x Monitoramento. 

7.  Estratégia de Implementação: Governança de Gerenciamento de Riscos; Organização 

e Pessoas; Sistemas de Controle; Comunicação; Estrutura, autoridade e 

responsabilidade. 
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Material desenvolvido para o 

treinamento em parceria com o 

GrupoTreinar.  É proibida a 

cópia deste conteúdo, no todo ou 

em parte, sem autorização prévia. 
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