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Auditoria Interna em um mundo disruptivo



São Paulo,
cidade que nunca dorme!

Fonte: cidadedesaopaulo.com
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São Paulo é uma metrópole multifacetada. Ao mesmo tempo em que é o mais 
importante centro econômico do Brasil, é a capital da cultura na América Latina, 
com uma oferta de lazer, conhecimento e entretenimento sem igual. 
Uma metrópole tipicamente urbana, coberta com uma vasta área verde. Uma cidade 
vanguardista e inovadora, que preserva na arquitetura, nas artes e na gastronomia 
um passado composto pela união de mais de 70 nacionalidades. E, ao mesmo tempo 
em que preserva tradições, não se deixa ultrapassar. Antenada é a palavra certa para 
descrevê-la. Para conhecê-la melhor é preciso apenas duas coisas: mente aberta e 
disposição para mergulhar de cabeça nessa cidade que nunca dorme.

O Museu de Arte de São Paulo é um museu privado sem fins lucrativos, 
fundado em 1947 pelo empresário e mecenas Assis Chateaubriand 
(1892-1968), tornando-se o primeiro museu moderno no país. 



Traga sua marca para o evento que já é tradição no calendário da Auditoria 
Interna. Debatendo temas como: fraude, compliance, transparência, gestão 
de riscos, governança, entre outros.
Transmitido ao vivo, entre os dias 8 e 10 de novembro de 2020, o CONBRAI 
reunirá grandes nomes da Auditoria Interna que compartilharão conhecimentos 
e reflexões sobre os temas mais atuais do setor.
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O Monumento às Bandeiras está 
localizado no Parque Ibirapuera, 
e representa os bandeirantes 
que desbravaram o país no 
período colonial. Pode-se 
observar portugueses, negros, 
mamelucos e índios puxando 
uma canoa de monções.



1.100

Participação de líderes 
das áreas de auditoria, 
governança, riscos, 
compliance e outras

+25
Palestrantes renomados 
que irão abordar 
sobre as tendências, 
regulamentos e 
novidades do setor
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57%
do público possui 
cargo de liderança

7%
NORTE 10%

NORDESTE

61%
SUDESTE

17%
SUL

3%
CENTRO 
OESTE 2%

INTERNACIONAL

*Informações do 39o CONBRAI realizado em Florianópolis – SC, no ano de 2019

3 dias de Congresso 
compartilhando as 
experiências mais 
relevantes do setor

Congressistas são 
esperados para interagir 
e gerar networking

64%

36%

O Memorial da América Latina foi concebido 
para ser um espaço de integração e informação 
dos países latino-americanos. O Memorial 
abriga um pavilhão de exposições, onde a rica 
produção artesanal do continente encontra-se 
permanentemente exposta

A ponte Octávio Frias de 
Oliveira é uma ponte estaiada 
que faz parte do Complexo 
Viário Real Parque. É formada 
por duas pistas estaiadas, em 
curvas independentes de 60º, 
que cruzam o rio Pinheiros, 
conectadas a um mesmo mastro
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O instituto apresentou aos seus associados, de 15 a 17 de 
setembro, a 39a edição do Congresso Brasileiro de Auditoria 
Interna, um encontro que mostrou aos presentes que a 
associação não só possui o domínio da produção do evento como 
consegue reinventá-lo anualmente.

Bravo GRC
KPMG
Deloitte
EY
Galvanize

ICTS Protiviti
IT Tech Solutions
PWC
Auditto
Crossover

Rx Corp
Vexia
Wolters Kluwer
GRC Solutions
Mano Consulting

Searchinform
TechBiz

Patrocinadores

Palestrantes

Da esquerda para direita: Gil Giardelli – Professor Global de MBA, Escritor e Colunista na Band News, Miklos Vasarhelyi – Diretor 
do centro de pesquisas da Universidade Rutgers, Larry Harrington – Ex-CAE da Raytheon Company, Robert Hirth – Ex-Presidente 
do COSO e Diretor Sênior na Protiviti, Wagner Rosário – Ministro da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU)

Realização

O Congresso realizado 
pelo IIA Brasil 
reinventou-se em 
2019 e bateu seu novo 
recorde de público 
falando sobre o futuro 
da Auditoria Interna.
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Em novembro você terá a oportunidade de compartilhar suas experiências, 
expandir sua marca, ampliar sua base de clientes e impulsionar novos negócios.
Patrocinar o Congresso de Auditoria Interna é levar a sua marca para um público 
altamente qualificado e engajado. 
Confira os pacotes especialmente projetados que permitirão o máximo de visibilidade 
antes, durante e depois do congresso. 

A Estação da Luz foi inaugurada em 16 de fevereiro de 1867. No início, sua primeira 
edificação foi de uma plataforma constituida por um pequeno bloco de um 
pavimento localizado lateralmente à linha da estrada de ferro.
Atualmente a Estação da Luz possui um prédio bem maior que o de início.

conbrai.com.br



Valor do investimento

R$ 28.000,00
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Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand 

 Descrição
 Ingresso Palestrante – 2
 Ingresso Convidado – 3
 Palestras em Trilhas – 2

Exposição do Logo
Site do Evento

 Aplicativo do Evento
 E-mail Marketing

Benefícios Adicionais
 Vinheta durante o Evento – 2
 Inserção do Logo durante o Evento
 Nome da Sala – 2
 Inserção de Banners Rotativos no App do Evento

Forma de pagamento: Transferência bancária.

O nosso CONBRAI mudou! 
Em 2020 nós teremos o CONBRAI Online!

Em 2020, o CONBRAI vem em novo formato, com mais 
flexibilidade, segurança, comodidade e maior alcance de 
público!
A 40ª edição do maior e mais tradicional evento de 
Auditoria Interna do país será realizada totalmente em 
ambiente virtual, com transmissão ao vivo pela internet, 
entre os dias 8 e 10 de novembro de 2020. 
Grandes nomes da Auditoria Interna vão compartilhar 
conhecimentos e reflexões sobre os temas mais atuais do 
setor. Tudo isso em uma moderna plataforma de eventos 
digitais, que preserva e garante a interação entre todos os 
participantes.



Valor do investimento

R$ 15.000,00
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Museu do Ipiranga

 Descrição
 Ingresso Palestrante – 1
 Ingresso Convidado – 2
 Palestras em Trilhas – 1

Exposição do Logo
Site do Evento

 Aplicativo do Evento
 E-mail Marketing

Benefícios Adicionais
 Vinheta durante o Evento – 1
 Inserção do Logo durante o Evento
 Nome da Sala – 1
 Inserção de Banners Rotativos no App do Evento

Forma de pagamento: Transferência bancária.

Valor do investimento

R$ 8.000,00
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Monumento às Bandeiras
Forma de pagamento: Transferência bancária.

 Descrição
 Ingresso Convidado – 2

Exposição do Logo
Site do Evento

 Aplicativo do Evento
 E-mail Marketing

Benefícios Adicionais
 Vinheta durante o Evento – 1
 Inserção do Logo durante o Evento
 Inserção de Banners Rotativos no App do Evento



Diamante Ouro Prata Institucional
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Ingresso Palestrante * 2 1

Ingresso Convidado ** 3 2 2

Palestras em Trilhas 2 1
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p.

 d
o 

Lo
go Site do Evento

Aplicativo do Evento

E-mail Marketing

B
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s Vinheta durante o Evento *** 2 1 1 

Inserção do Logo durante o Evento

Nome da Sala **** 2 1

Inserção de Banners Rotativos no App do Evento *****

R$ 28.000,00 R$ 15.000,00 R$ 8.000,00 R$ 2.000,00

Valor do investimento
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Pateo do Collegio
Forma de pagamento: Transferência bancária.

Exposição do Logo
Site do Evento

 Aplicativo do Evento
 E-mail Marketing

Benefícios Adicionais
 Inserção do Logo durante o Evento
 Inserção de Banners Rotativos no App do Evento

Tabela de Valores

* Ingresso Palestrante: É pessoal e intransferível
** Ingresso Convidado: Pode ser transferido para outro usuário, desde que seja 
associado do IIA Brasil.
*** Vinheta durante o Evento: As vinhetas terão duração de 1 minuto cada. Cota 
Diamante terá (2) inserções diárias. Cota Ouro e Prata terão (1) inserção diária cada. 
A arte é de responsabilidade do patrocinador.
**** Nome da Sala: A Cota Diamante dará direito a (2) salas com o nome do 
patrocinador. A Cota Ouro dará direito a (1) sala com o nome do patrocinador.
***** O banner vai aparecer de forma rotativa nas áreas: (1) Barra de Menu Lateral , 
(1) Programação, (1) Perfi l de Palestrantes, (1) Perfi l de Participantes



Fundado em 20 de novembro de 1960, o IIA Brasil 
(Instituto dos Auditores Internos do Brasil) é uma 
associação profi ssional de fi ns não econômicos, que 
abrange as áreas pública e privada na prestação de serviços 
de formação, capacitação e certifi cação profi ssional para 
seus associados. 

Sediado em São Paulo (SP), o IIA Brasil está entre os 
cinco maiores institutos de Auditoria Interna em atuação 
no mundo dentre os afi liados do The IIA (The Institute of 
Internal Auditors).

Juntos Somos
Mais de 4 mil associados

SER ASSOCIADO 
DO IIA BRASIL 
IMPLICA EM 

OBTER DIVERSOS 
BENEFÍCIOS

Conexões . Conhecimento . Economia

INVISTA EM VOCÊ MESMO

The Institute of Internal Auditors (The IIA) é o 

mais reconhecido defensor, educador e fornecedor 

de Normas, orientações e certifi cações da 

profi ssão de Auditoria Interna. Fundado em 1941, 

o The IIA atende, atualmente, mais de 200.000 

membros de mais de 170 países e territórios. A 

sede global da associação fi ca em Lake Mary, na 

Flórida, EUA. 

Para mais informações, visite www.globaliia.org

iiabrasilofi cial

Visite http://www.iiabrasil.org.br/associese
Ou entre em contato: iiabrasil@iiabrasil.org.br 
ou +55 11 5503-4040
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Certifi ed Internal Auditor® (CIA®)

 Como a única certifi cação globalmente reconhecida para auditores internos, a designação 
Certifi ed Internal Auditor (CIA®) comprova que você:

 Tem conhecimento atualizado do International Professional Practices Framework (IPPF) do 
The IIA e demonstra seu uso apropriado.

 É capaz de realizar um trabalho de auditoria em conformidade com as Normas Internacionais 
para a Prática Profi ssional de Auditoria Interna.

 Entende a governança organizacional e é capaz de aplicar ferramentas e técnicas para avaliar 
riscos e controles.

 É capaz de aplicar o tino comercial, de TI e de gestão, necessários para a Auditoria Interna.

Certifi que sua equipe

Ter uma equipe de CIAs credenciados demonstra aos stakeholders que seu departamento 
de Auditoria Interna está alinhado e possui os mais recentes conhecimentos, habilidades e 
competências para cumprir, com efi ciência, as responsabilidades profi ssionais de realizar 
qualquer Auditoria Interna, em qualquer lugar. Quando a sigla CIA acompanha seus nomes, 
sua equipe comprova que é confi ável, competente e que está comprometida em ajudar sua 
organização a melhorar sua cultura e aprimorar processos críticos.

Reconhecida e Relevante Globalmente

Obter seu CIA signifi ca que você pode executar com confi ança qualquer auditoria, para qualquer 
pessoa, em qualquer lugar no mundo.

157.000 +Designações Certifi ed 
Internal Auditor

900+Centros de provas

150+Países

12Idiomas nos quais o 
CIA está disponível

CERTIFIED
Internal Auditor ®

O CIA® é a única certifi cação 
reconhecida globalmente para 
auditores internos



Dpto. de Relacionamento
11 5503 4040
relacionamento@iiabrasil.org.br
www.conbrai.com.br

Realização:


