Estrutura
Integrada de
Controles
Internos (teoria e
prática)
Facilitador: Sérgio Maciel
Especialista em Auditoria, Controladoria, Controles Internos e Combate a Fraudes, Gestão de Riscos
Corporativos, Governança Corporativa, Supply Chain Management e Logística. Sócio-fundador da empresa
SERGIO MACIEL Consulting and Training com atuação em Treinamentos, Consultoria e Estruturação de áreas
de Auditoria Interna, Gestão de Riscos, Marketing e Marketing Digital, Prevenção a Fraudes, Canal de
Denúncias, Compliance, LGPD, Gestão de Políticas, Gestão de Terceiros e Controles Internos.
Pós-Graduado em Auditoria Interna, Gestão de Controladoria pelo ISPG e Especialista em Riscos
Corporativos pelo The Institute of Internal Auditors EUA, Certification in Risk Management Assurance CRMA. Ministrou treinamentos para as Escolas de Magistratura dos Tribunais de Justiça e Tribunais Eleitorais
nos estados de SC, MS e SP, Associação da Escola Superior de Guerra, Ministério da Defesa / Brasília DF, The
IIA - Brasil nos treinamentos e desenvolvimentos de cursos de formação de Auditores: AUDI I e AUDI II,
Logística. COSO IC-IF, COSO ERM, Gestão de Riscos, Combate a Fraudes, Causa Raiz dos problemas nas
instituições, Relatórios de Auditoria e Controles Internos. É professor convidado da USP, FAC/SP, FGV,
USP/Laureate - BSP, FMU e UAM/UNIB e Univ. Positivo. Atualmente é Membro do Comitê de Auditoria
(COAUD) no Banpará – Capacitado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC.
Objetivos: O COSO é uma Estrutura Integrada conceituada e de grande aceitação no mercado. É
amplamente usada no mundo todo. Nos 20 anos desde sua criação, os ambientes de negócio e operação
mudaram drasticamente, isto é, mais orientados à tecnologia, mais globais, mais complexos, o que gerou a
necessidade de uma Estrutura atualizada. O objetivo desse treinamento é apresentar de forma simples,,
objetiva, mas eficaz, como você pode utilizar o COSO para, implementar e avaliar um sistema de controles
internos, discutir as consequências que a Estrutura atualizada traz para não somente para a profissão de
auditoria interna, mas para as atividades individuais, além de identificar oportunidades para utilização da
Estrutura atualizada em seu processo de auditoria interna aumentando o valor de seus serviços de avaliação
e consultoria.
Público-alvo: Profissionais de Gestão de Riscos, Controles Internos, Auditoria Interna, Gestão de riscos,
Órgãos de Controles Internos e profissionais em geral.
Realização: De 04 a 18 de julho, das 9h00 às 12h00. Ao vivo on-line (link será enviado mediante inscrição)
Carga horária: 32 horas
Investimento - Valores com descontos progressivos para associados:
Primeira inscrição da Instituição: R$ 1,520.00
Segunda inscrição da Instituição: R$ 1,368.00
Terceira inscrição da Instituição: R$ 1,292.00
Quarta inscrição em diante da instituição: R$ 1,216.00
Não associados ABDE: R$ 1,976.00
Certificados: Receberão certificados os participantes que obtiverem 80% de frequência
Clique e inscreva-se: https://abde.org.br/cursos-e-eventos/
Informações: gedes@abde.org.br | amanda@abde.org.br | cristiane.cimas@abde.org.br
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“O COSO” – Como entender e implantar a ferramenta de forma eficaz e eficiente.
Como surgiu o COSO e sua importância para as organizações.
Entender e Compreender a estrutura através de uma abordagem orientada a negócios e Riscos.
A evolução e principais fatos históricos no tocante a importância dos controles internos nas
organizações, sociedade e economia
Reforçar alguns, segundo o COSO, versus “Controle Interno”
Apresentar a estrutura de controles internos proposta pelo COSO (Componentes, princípios e
pontos de foco)
A função do controle interno (desde a definição), suas limitações e critérios de avaliação de
eficácia negócios
As funções e responsabilidades inerentes ao controle interno nas organizações, assim como a
aplicabilidade/utilidade da estrutura COSO para os profissionais em geral.

