Agenda BootCamp de Inverno em Compliance e ESG
Encontro Online 1 – 23/07/2021

Boas-Vindas
19h00 – 20h30

1h30

Módulo 1
Introdução – Compliance, ESG & Principais Áreas de Riscos
Este módulo de introdução abordará as áreas de risco que são
relevantes para os programas de compliance e os aspectos ESG
(Ambiental, Social, Governança), incluindo: governança,
aspectos socioambientais, direitos humanos e trabalhistas,
suborno e corrupção, lavagem de dinheiro e conflitos de interesse.
Docentes Marcelo Zenkner | Ligia Maura Costa

Webinars para assistir off-line até 26/07/2021
2h00

Webinars
-

Integridade e Compliance nos Tempos da Covid-19
Questões Pré-aula
- Por que diante da alta demanda mundial por
equipamentos, diagnóstico e insumos para saúde o
risco de corrupção é mais elevado?
- Os efeitos da Covid-19 e o Combate à Corrupção
Questões Pré-aula
- Como combater a corrupção em meio à crise
provocada pelo coronavírus?

Encontro Online 2 – 26/07/2021
19h00 – 20h30
1h30

Módulo 2
Estrutura dos Programas de Compliance das Empresas
Neste módulo, serão apresentadas as principais estruturas
operacionais dos programas de compliance das empresas, tais
como: papel do responsável, estruturas dos relatórios e
instrumentos para o sucesso, levando em consideração os
aspectos ESG inerentes aos programas de compliance das
empresas.
Docentes Carlo Verona | Cláudia Massaia

Podcast para ouvir até 27/07/2021
Podcast Ethics4All
-

Compliance & Saúde
Questões Norteadoras
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- Como a indústria da saúde enfrenta os riscos de
uma situação de não-compliance?
- Quais os principais desafios e oportunidades
decorrentes da Covid19?

1h00
-

Compliance no Agronegócio

Questões Norteadoras
- Por que o setor do agronegócio representa grandes
desafios e oportunidades para o compliance?
- Por que o Ministério da Agricultura lançou o Selo +
Integridade, o programa brasileiro de conformidade
do agronegócio?

Encontro Online 3 – 27/07/2021
19h00 – 20h30
1h30

Módulo 3
Mapeamento, Avaliação e Gestão nos Programas
Compliance e Integridade e os Aspectos ESG

de

O mapeamento, a avaliação e a gestão dos riscos é parte
fundamental de um programa de compliance, ao lado dos aspectos
ESG. Neste módulo serão entendidos os conceitos básicos para
realizar o mapeamento, a avaliação e a gestão dos riscos.
Docentes Martim Della Valle | Pedro Ruske Freitas

Encontro Online 4 – 28/07/2021
19h00 – 20h30
1h30

Módulo 4
Cultura Organizacional & Compliance. Qual o Papel do ESG?
A cultura da empresa desempenha papel crítico na gestão dos
riscos de compliance. Neste módulo examinaremos as melhores
práticas de mudança comportamental, para buscar uma cultura
organizacional de integridade.
Docente Margarida de la Riva Smith

Encontro Online 5 – 29/07/2021
19h00 – 20h30

1h30

Módulo 5
ESG , Investimento &, Compliance
A busca por um melhor desempenho nas dimensões ESG está
transformando o papel tradicional das empresas e a forma de
investimento e geração de lucros. Este módulo explorará essas
mudanças e, especialmente, o que elas significam para os
programas de compliance.
Docentes Reynaldo Goto | Maria Cecília Andrade

Encontro Online 6 – 30/07/2021

Encerramento
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19h00 – 20h30
1h30

Módulo 6
Estudo de Caso Prático
O estudo de caso ajudará a entender como premissas falsas na
execução de projetos podem encobrir falhas e comprometer
programas de compliance, afetar aos stakeholders e comprometer
os lucros das empresas.
Docente Ligia Maura Costa
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