certificação
GPTW PARA O IIA BRASIL
A Tecnologia tem sido nas últimas décadas alvo de desejo e um grande trunfo das organizações.
Sua atual e importante supremacia dita ritmos e novos métodos de trabalho. Em um cenário que
parece não colocar o recurso humano em primeiro plano, surgem empresas que decidem rever
seus processos, cultura e condutas com a finalidade de proporcionar um ambiente corporativo
confortável, estimulante e que viabilize o crescimento profissional de seus colaboradores. O IIA
Brasil é uma dessas instituições e conquista, agora, a posição “Great Place to Work” – “Excelente
Lugar para Trabalhar”. Saiba mais nesta edição.
www.iiabrasil.org.br
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INSTITUCIONAL | GREAT PLACE TO WORK

Após avaliação realizada pela consultoria GPTW (Great Place To Work), o IIA Brasil recebeu
selo que o certifica como um excelente lugar para se trabalhar. A Auditor Interno Magazine
conversou com Cristiane Casagrande, gerente-geral do instituto, sobre essa conquista.
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CAPACITAÇÃO | CONTABILIDADE PARA AUDITORES

Com o advento das novas tecnologias de compartilhamento de informação e
as mudanças nos métodos de contratação de serviços, Juliano Berton, diretorsecretário do IIA Brasil, apresenta artigo sobre a avaliação de riscos cibernéticos.

Novo curso passa a integrar a grade de treinamentos do IIA Brasil com a
finalidade de auxiliar os profissionais da carreira sem experiência na área
contábil a compreenderem as informações dos relatórios desse setor.
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AUDITORIA INTERNA
E A SEGURANÇA
CIBERNÉTICA

T

Foto: Arquivo Pessoal

Por Juliano Berton
Diretor-secretário do IIA Brasil

ecnologia em ascensão

A tecnologia dá agenda
a forças que impulsionam
o crescimento e a eficiência
dos negócios, mas também
contribui com a abertura de
superfícies para os ataques
cibernéticos, tais como:
internet, nuvem, dispositivos móveis, redes sociais
e, agora, mainstream – plataformas orientadas ao compartilhamento. Terceirização,
contratação e as forças de trabalho remoto
estão mudando o controle operacional. Os
dados continuam se expandindo junto com
os requisitos necessários para protegê-los. E
os ataques, que podem variar de hackers a
estados-nação, são continuamente inovados
e subvertem controles comuns, inclusive fora
do alcance das leis do País.
Avaliação de risco cibernético, um importante
ponto de partida
Manter e aumentar os recursos em
segurança podem ajudar a mitigar ameaças cibernéticas e mover a organização em
direção ao seu nível desejado de maturidade
nesse segmento. Realizando uma avaliação
abrangente do risco cibernético, a auditoria

4

AIM | Auditor Interno Magazine

interna pode apresentar perspectivas objetivas e descobertas para o Comitê de Auditoria e membros do Conselho, utilizando-as

“Muitas funções de auditoria
têm procedimentos realizados
para avaliar componentes do
ciberespaço da organização
e conquistar prontidão
de segurança. Essas
auditorias direcionadas, com
procedimentos de ataque e
penetração, são valiosas, mas
não fornecem garantia em
todo o espectro dos riscos de
segurança cibernética.
Para que proporcione uma
visão abrangente, e evite
fornecer a falsa sensação de
segurança, uma
ampla abordagem
deve ser empregada.”

EDITORIAL
no desenvolvimento de um amplo plano de
auditoria interna que aborda as áreas de risco cibernético à organização ao longo de um
período de auditoria de um ou vários anos.
Executar avaliações de risco pode ser uma
estratégia para as empresas, mas algumas
optam por usar a abordagem de análise de
maturidade. Essa segunda metodologia pode
gerar valor à administração e a encarregados
da governança corporativa, provendo uma
referência visual rápida que fornece dicas
claras sobre as áreas que devem ser mais
exploradas. Com a devida experiência no
assunto e envolvimento, uma avaliação de
risco cibernético, por sua vez, também pode
ser estruturada para gerar uma lista das
lacunas de segurança cibernética e oferecer
à empresa um roteiro de execução de curto
prazo e atividades de remediação de longo
prazo.
Por meio do exame de algumas questões
uma abordagem robusta pode ser criada,
ajudando as organizações na segurança de
ameaças cibernéticas:
• A maioria das empresas tem controles
estabelecidos (como perímetro de defesas,
gerenciamento de identidade e dados de
proteção) para se proteger contra ameaças
conhecidas e emergentes. Programas focados
em risco priorizam controles sobre os ciber
ativos críticos em áreas que se alinham com
os principais riscos do negócio.
• Inteligência de ameaças, segurança de
monitoramento, comportamento e risco de
análises são usados para detectar atividades
não autorizadas, como alterações de configuração ou dados incomuns, e ajudar a
organização a gerar respostas ao cenário de
ameaças em mudança.
• Protocolos de resposta a incidentes, continuidade de negócios e planos de recuperação de desastres são colocados em ação por
meio de um plano de comunicação eficiente
que visa recuperar os danos o mais rápido
possível e reduzir impactos.
• Explorar as perguntas “Quem?, O quê? e
Como?”, colocadas no contexto de uma garantia. Empresa vigilante e resiliente fornece
a base para uma auditoria interna ampla
com estrutura de avaliação de segurança
cibernética que será parte integrante das
iniciativas de defesa da organização.
ano 4 | Edição 33 | Janeiro e Fevereiro 2022

Uma abordagem abrangente de avaliação de
segurança cibernética estruturada
Muitas funções de auditoria interna
têm procedimentos realizados para avaliar
componentes do ciberespaço da organização
e conquistar prontidão de segurança. Essas
auditorias direcionadas, com procedimentos
de ataque e penetração, são valiosas, mas

“A tecnologia dá agenda a
forças que impulsionam o
crescimento e a eficiência
dos negócios, mas também
contribui com a abertura
de superfícies para os
ataques cibernéticos, tais
como: internet, nuvem,
dispositivos móveis, redes
sociais e, agora, mainstream
– plataformas orientadas
ao compartilhamento.
Terceirização, contratação e
as forças de trabalho remoto
estão mudando o controle
operacional. Os dados
continuam a se expandir
junto com os requisitos
necessários para protegê-los. E
os ataques, que podem variar
de hackers a estados-nação,
são continuamente inovados e
subvertem controles comuns,
inclusive fora do alcance das
leis do País. Manter e aumentar
os recursos em segurança
podem ajudar a mitigar
ameaças cibernéticas e mover a
organização em direção ao seu
nível desejado de maturidade
nesse segmento.”
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“O plano de auditoria interna
para segurança cibernética
não está gravado em
pedra. Os ajustes podem
ser feitos com base no
surgimento de novos riscos,
mudanças na intensidade
relativa, importância das
ameaças existentes e em
outros desenvolvimentos
organizacionais. Os riscos
cibernéticos continuam a
crescer em frequência e
variedade, além dos danos
potenciais que eles podem
causar às empresas, seus
parceiros comerciais e
clientes. A maioria das
organizações combate esses
riscos e os leva a sério.
Porém, muito mais pode ser
feito tanto para combater os
perigos como para manter
os líderes das empresas
informados sobre o andamento
da segurança cibernética.
A Auditoria Interna, como
Terceira Linha, tem um papel
crítico no sentido de ajudar
as organizações na batalha
em curso do gerenciamento
de ameaças cibernéticas,
fornecendo uma avaliação
independente de controles
existentes e necessários
e ajudando o Comitê de
Auditoria e o Conselho a
entenderem os diversos riscos
do mercado digital mundial.”
6
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não fornecem garantia em todo o espectro
dos riscos de segurança cibernética. Para que
proporcione uma visão abrangente, e evite
fornecer a falsa sensação de segurança, uma
ampla abordagem deve ser empregada.
Fundamentos de um plano de auditoria interna
para segurança cibernética
Conforme observado anteriormente, a
avaliação de risco cibernético sustenta tanto
a análise de maturidade fornecida ao Comitê
de Auditoria e Conselho quanto o desenvolvimento de um plano plurianual de auditoria
interna baseado em risco para segurança
cibernética. O plano plurianual pode ser criado por meio dos resultados da avaliação de
auditorias baseadas em urgência, que ocorrem
em uma frequência mais alta do que outras
e consideram diferentes testes e atividades de
avaliação em andamento na organização. O
plano de auditoria interna para segurança cibernética não está gravado em pedra. Os ajustes podem ser feitos com base no surgimento
de novos riscos, mudanças na intensidade
relativa, importância das ameaças existentes e
em outros desenvolvimentos organizacionais.
O papel da auditoria interna no fortalecimento
da segurança cibernética
Os riscos cibernéticos continuam a crescer
em frequência e variedade, além dos danos
potenciais que eles podem causar às empresas, seus parceiros comerciais e clientes.
A maioria das organizações combate esses riscos e os leva a sério. Porém, muito
mais pode ser feito tanto para combater os
perigos como para manter os líderes das
empresas informados sobre o andamento da
segurança cibernética. A Auditoria Interna,
como Terceira Linha, tem um papel crítico
(acompanhado muito “de perto” pela Segunda Linha – Cibersegurança ou TI, nesse
caso) no sentido de ajudar as organizações
na batalha em curso do gerenciamento de
ameaças cibernéticas, fornecendo uma avaliação independente de controles existentes e
necessários e ajudando o Comitê de Auditoria e o Conselho a entenderem os diversos
riscos do mercado digital mundial.
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IIA BRASIL

Foto: IIA Brasil

ESTÁ NA SELETA LISTA DAS MELHORES
EMPRESAS PARA SE TRABALHAR

E

DA REDAÇÃO
marketing@iiabrasil.org.br

m fevereiro deste ano, o IIA Brasil recebeu a certificação “Great Place to Work”
(livre tradução para o português: “Excelente Lugar para Trabalhar”). A honraria
foi concedida, após um longo processo
de avaliação, pela GPTW, consultoria
global que apoia organizações a obterem
melhores resultados por meio de uma
cultura de confiança, alto desempenho e
inovação.
“O principal requisito nesse processo
de análise foi identificar lacunas que
precisavam ser implementadas para
melhorar a satisfação dos nossos colaboradores. Pensamos em ações que
envolveram tópicos como: reconheci-
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O GPTW enfatiza que o selo
de certificação válido por 12
meses garante à empresa
que o conquista a imagem de
uma instituição que escuta
as necessidades de seus
funcionários, entende as suas
práticas existentes e evolui
a partir de planos de ação.
Seus serviços especializados
em Clima Organizacional são
ofertados em 109 países.
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“O foco sempre foi criar
um ambiente confortável
para que os colaboradores
aperfeiçoem suas habilidades,
emitam suas opiniões e
sintam-se parte integrante
dos resultados obtidos. A
satisfação deles melhora a
performance individual e,
consequentemente, o resultado
da empresa. Desde que iniciei
minha trajetória no instituto
sempre tive muita vontade de
que o IIA Brasil fosse um ótimo
lugar para se trabalhar, com
ambiente acolhedor, agradável
para os colaboradores, e
dono de sua própria cultura
organizacional. Por isso, em
2019, iniciamos o primeiro
diagnóstico interno, quando
uma equipe trabalhou para
identificar processos, controles,
a qualidade do ambiente
de trabalho e ferramentas
para deixar cada vez mais
sólida a nossa cultura. Com
essa conquista conseguimos
mostrar ao mercado que
somos uma empresa que se
preocupa com o bem-estar
de nossos colaboradores.
Além disso, a certificação
gera uma maior confiança e
transparência múltipla entre as
equipes internas e os gestores”
Cristiane Casagrande,
gerente-geral do IIA Brasil
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mento, benefícios, capacitação, comunicação
e participação. O foco sempre foi criar um
ambiente confortável para que os colaboradores aperfeiçoem suas habilidades, emitam
suas opiniões e sintam-se parte integrante
dos resultados obtidos, pois todos fazem parte
da cadeia do processo interno da instituição.
A satisfação deles melhora a performance
individual e, consequentemente, o resultado
da empresa”, destacou Cristiane Casagrande,
gerente-geral do IIA Brasil.
Uma vez sabendo o que falta para a instituição ter um excelente ambiente de trabalho, o Great Place to Work (GPTW) ajuda a
empresa a encontrar o melhor caminho para
conquistar a cobiçada certificação. Seus serviços especializados em Clima Organizacional,
ofertados em 109 países, permitem a personalização e o acompanhamento de um consultor durante todo o processo de aplicação
de pesquisa e Programa de Certificação. O
GPTW apresenta relatórios completos, realiza
análises feitas por consultores e entrevistas
com a liderança da empresa e grupos focais
de colaboradores.
“Desde que iniciei minha trajetória no
instituto sempre tive muita vontade de que
o IIA Brasil fosse um ótimo lugar para se
trabalhar, com ambiente acolhedor, agradável
para os colaboradores, e dono de sua própria
cultura organizacional. Por isso, em 2019,
iniciamos o primeiro diagnóstico interno,
quando uma equipe trabalhou para identificar
processos, controles, a qualidade do ambiente
de trabalho e ferramentas para deixar cada
vez mais sólida a nossa cultura”, contou
Cristiane.
O GPTW enfatiza que o selo de certificação válido por 12 meses garante à empresa
que o conquista a imagem de uma instituição
que escuta as necessidades de seus funcionários, entende as suas práticas existentes e
evolui a partir de planos de ação. “Com essa
conquista conseguimos fortalecer a nossa
cultura organizacional e mostrar ao mercado
que somos uma empresa que se preocupa
com o bem-estar de nossos colaboradores.
Além disso, a certificação gera uma maior
confiança e transparência múltipla entre
as equipes internas e os gestores”, concluiu
Cristiane.

Foto: IIA Brasil
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Parte da equipe do IIA Brasil em monitoria técnica da 41ª edição do Congresso Brasileiro de Auditoria Interna (Conbrai) realizada em 2021

IIA NA MÍDIA
ENTREVISTA À EMISSORA AFILIADA DA GLOBO NO ACRE
Em 10 de fevereiro, Hélio Ito,
conselheiro de Administração do IIA
Brasil, participou ao vivo do Jornal do
Acre 1ª edição (TV Globo). O executivo
respondeu questões acerca do tema
riscos cibernéticos e apresentou
orientações para proteção de dados
pessoais e empresariais na internet.
Hélio também falou sobre processos de
Governança e a respeito do papel da
Auditoria no trabalho de segurança da
informação. A íntegra da entrevista, que
teve duração de oito minutos, pode ser
conferida no link bityli.com/FNxHmy.

ano 4 | Edição 33 | Janeiro e Fevereiro 2022
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ERRATA
GANHADORES DO IIA MAY 2021
Na edição 32 da Auditor Interno Magazine
divulgamos nas páginas 10 e 11 a lista dos
ganhadores do prêmio “IIA May 2021”,
condecoração entregue anualmente pelo
IIA Brasil em resposta ao empenho de
departamentos de Auditoria Interna brasileiros
na campanha “IIA May – Mês Internacional
de Conscientização Profissional da Auditoria
Interna” (idealizada e difundida no mundo inteiro
pelo The Institute of Internal Auditors – The IIA
por meio de seus capítulos afiliados). Na ocasião,
não apresentamos seis empresas que também
foram condecoradas (Aegea, Autoglass, B3,
Braskem, Ocyan e Petros). Pedimos desculpas

a essas organizações e compartilhamos agora
a relação completa dos premiados. São eles,
em ordem alfabética: Aegea; Autoglass; B3;
Bradesco; Braskem; BrMalls; ControladoriaGeral do Estado da Paraíba; Controladoria-Geral
do Estado de Minas Gerais; Correios; Dataprev;
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos
de São Paulo (EMTU/SP); Empresas Randon;
Fundação de Assistência e Previdência Social
do BNDES (FAPES); Furnas; Grupo Dominus;
Hidrovias do Brasil; Infraero; Jaguar Mining;
Ocyan; Orthos; Petros; Prumo; SulAmérica;
Unimed São José do Rio Preto; Vibra Energia; e
WEG.

Conheça nossas

REDES
SOCIAIS
Somos um instituto 100% focado em Auditoria Interna e, por isso, toda semana atualizamos o nosso
Instagram, LinkedIn, Twitter e Facebook com documentos, artigos, notícias e muito mais sobre a profissão.

Interaja conosco!

Para sabermos se você está gostando dos nossos
conteúdos, comente, compartilhe, curta e salve
nossas publicações. Sua participação é essencial.

iiabrasil.org.br
AIM | Auditor Interno Magazine
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Envie ideias de postagens

Se você já segue o IIA Brasil nas redes
sociais, envie dicas de postagens que você
gostaria de ver em nosso feed.

Ao participar do curso Report 2022, você aprenderá
a comunicar com eficácia observações de auditoria
que atendam às normas profissionais, induzam à
ação da gestão e comuniquem mensagens cruciais
para executivos e leitores no nível do conselho.

CAPACITAÇÃO

PARA AUDITORES INTERNOS
É FOCO DE NOVO CURSO DO
IIA BRASIL

U

Arte: pch.vector / Freepik

CONCEITOS DE
CONTABILIDADE

Treinamento
desmistifica
termos contábeis
e foca nos
princípios de
Contabilidade
para auditores
internos sem
formação nessa
área de estudo.

DA REDAÇÃO
marketing@iiabrasil.org.br

m novo curso passa a integrar a vasta
carteira de serviços de capacitação
ofertados pelo IIA Brasil para seus
associados. Intitulado “Conceitos básicos
de Contabilidade para auditores internos”,
esse treinamento tem como objetivo
apresentar noções sobre a estrutura
conceitual da Contabilidade a fim de
auxiliar o auditor interno nas suas análises e exames dos processos e controles
internos relacionados a temas desse
segmento nas empresas em que atuam.
Desenvolvido no formato on-line,
o curso possibilita que seus alunos adquiram conhecimentos necessários, de
forma simples e clara, para atingir bons resultados e compreendam informações presentes
nos relatórios contábeis. Nele, há a desmistificação de termos (como balancetes, razões,
plano de contas, conciliações contábeis, saldo
devedor, saldo credor, princípio da competência, IFRS e CPCs) e foco no estudo dos
princípios de Contabilidade (normas, escrituração, ativos e passivos, receitas e despesas).
O treinamento não possui pré-requisito para
a sua realização e é voltado para auditores
internos sem formação contábil.
“Pelo fato da minha formação ser em Engenharia Civil, durante a universidade eu tive
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O curso possibilita que
seus alunos adquiram
conhecimentos necessários
para atingir bons resultados
e compreendam informações
presentes nos relatórios
contábeis. Nele, há a
desmistificação de termos
(como balancetes, razões,
plano de contas, conciliações
contábeis, saldo devedor,
saldo credor, princípio da
competência, IFRS e CPCs) e
foco no estudo dos princípios
de Contabilidade (normas,
escrituração, ativos e passivos,
receitas e despesas). O
treinamento não possui prérequisito para a sua realização
e é voltado para
auditores internos sem
formação contábil.
13
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“Como acabei atuando na
área de Auditoria Interna por
mais de 10 anos, me deparei
com o tema durante alguns
trabalhos e senti dificuldades.
Ao participar do curso, tenho
a certeza de que o meu
conhecimento sobre o assunto
se ampliou (melhorando,
assim, o meu currículo) e a
matéria repassada aperfeiçoou
também o meu preparo para
os exames do CIA.”

Arte: IIA Brasil

uma pequena abordagem de Contabilidade.
Como acabei atuando na área de Auditoria
Interna por mais de 10 anos, me deparei
com o tema durante alguns trabalhos e senti
dificuldades. Ao participar do curso, tenho a
certeza de que o meu conhecimento sobre
o assunto se ampliou (melhorando, assim, o
meu currículo) e a matéria repassada aperfeiçoou também o meu preparo para os exames
do CIA”, enfatizou o auditor interno José
Fernando de Moura Coutinho.
Com conteúdo programático dividido
em seis módulos, o treinamento apresenta
os seguintes tópicos de estudo: “Ciências
Contábeis – Objeto e objetivo”; “Entidades
relacionadas à Contabilidade”; “Princípios da
Contabilidade”; “Escrituração contábil”; “Demonstrações contábeis e seus elementos”; e
“Aspectos relevantes nos trabalhos de auditoria contábil”. Os participantes recebem uma

Participantes de uma das turmas já concluídas via streaming do curso junto com a instrutora Daniela Gama
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José Fernando de Moura Coutinho,
auditor interno

CAPACITAÇÃO
apostila virtual e caderno de exercícios para
realização em aula.
“Considero que a organização do curso,
bem como o seu conteúdo, é adequada às
necessidades de aquisição de conhecimento
para os leigos em Contabilidade que, como
eu, exercem atividades de auditoria interna
em uma organização. Achei uma excelente
iniciativa do instituto acrescentar este curso
em sua grade de treinamentos. Essa ação
demonstra que o IIA Brasil está atento às
prioridades dos auditores internos, trazendo
para ‘dentro de casa’ cursos que antes estaríamos procurando em outras associações”,
analisou Coutinho.
O IIA Brasil confere aos alunos certificado
de participação com nove créditos de CPE
(Educação Profissional Continuada). “Conceitos básicos de Contabilidade para auditores
internos” possui turmas em período diurno e
noturno. Conheça mais detalhes desse treinamento (como datas de novas turmas, valores
de investimento, carga horária e conteúdo
programático) no link iiabrasil.org.br//cursos/
contabilidade.

“Considero que o conteúdo
do curso é adequado às
necessidades de aquisição de
conhecimento para os leigos
em Contabilidade que exercem
atividades de auditoria interna
em uma organização. Achei
uma excelente iniciativa do
instituto acrescentar este curso
em sua grade de treinamentos.
Essa ação demonstra que
o IIA Brasil está atento às
prioridades dos auditores
internos, trazendo para ‘dentro
de casa’ cursos que antes
estaríamos procurando em
outras associações.”
José Fernando de Moura Coutinho,
auditor interno

RÁPIDA DO IIA BRASIL
CONBRAI 2022 ABRE INSCRIÇÕES
O IIA Brasil anunciou que a 42ª edição do
Congresso Brasileiro de Auditoria Interna
(Conbrai), o maior e mais tradicional evento
do segmento no País, ocorrerá totalmente
em ambiente virtual entre os dias 11 e 13 de
setembro de 2022. O formato on-line será
mantido também neste ano para garantir a
segurança dos congressistas, seguindo a
orientação de autoridades da Saúde, e ampliar
o alcance do público. Com o tema “Atuação
da Auditoria na evolução do gerenciamento
de dados”, o congresso reunirá renomados
executivos nacionais e internacionais da carreira.
Eles compartilharão conhecimentos, reflexões
e dicas de como as tecnologias podem facilitar
a transformação de dados em informações que
contribuirão para a geração de indicadores e
futuras tomadas de decisões. O evento será

ano 4 | Edição 33 | Janeiro e Fevereiro 2022

transmitido em uma moderna plataforma de
eventos digitais que preservará e garantirá
a interação entre todos os participantes. Já
estão confirmadas as palestras de: Anthony J.
Pugliese, presidente e CEO do The Institute of
Internal Auditors (The IIA); Richard Chambers,
CEO da Richard F. Chambers & Associates e
ex-presidente e CEO do The IIA; Emerson Melo,
sócio-líder da prática de Forensic & Litigation
da KPMG no Brasil e colíder na América do
Sul; e Raphael Soré, sócio de Forensic &
Litigation da KPMG no Brasil. As inscrições
para congressistas já estão abertas no site
oficial do congresso (conbrai.com.br). Nessa
página, os interessados podem conhecer mais
sobre o evento e acompanhar as novidades da
sua programação. Os ingressos do primeiro lote
estão com valores promocionais.
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AGENDA IIA BRASIL

jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez

Curso Novo Modelo das Três Linhas
20 de junho | On-line
Valor: R$ 990,00
09 créditos de CPE
Curso CIA 2
20 a 23 de junho | On-line
Valor: R$ 3.700,00
38 créditos de CPE

IA-CM
20 a 24 de junho | On-line
Valor: R$ 3.000,00
24 créditos de CPE
Curso Coso ICIF 2013
20 a 24 de junho | On-line
Valor: R$ 3.000,00
48 créditos de CPE
Curso Investigação de Fraudes Corporativas
22 de junho | On-line
Valor: R$ 1.250,00
09 créditos de CPE
Curso Data Analytics
27 e 28 de junho | On-line
Valor: R$ 2.500,00
19 créditos de CPE
Curso Novo IPPF – Conceito e Prática
27 de junho | On-line
Valor: R$ 990,00
09 créditos de CPEal

#FIQUEATENTO
Durante o período de quarentena
imposto pelo surgimento da
Covid-19 e indicado pelos órgãos
públicos sanitários competentes e
responsáveis, os cursos do
IIA Brasil previstos no calendário
serão realizados única e
exclusivamente na modalidade
on-line, ou seja, via transmissão
ao vivo (exceto se não houver
quórum). Informações
complementares podem ser
adquiridas no site oficial do
instituto (iiabrasil.org.br),
seção Cursos.

PADRÃO DE QUALIDADE
O Instituto dos Auditores Internos
conta com uma equipe de
instrutores qualificada que possui
alta avaliação de desempenho.
Eles passam por constantes
análises dos participantes de
cada evento administrado pelo
IIA Brasil. Suas certificações e
históricos profissionais garantem
treinamentos com excelente
potencial de aprendizagem
e absorção do conteúdo
ministrado. Saiba mais no
link iiabrasil.org.br//cursos/
instrutores.

Os treinamentos do IIA Brasil são exclusivos para associados. Para detalhes consulte iiabrasil.org.br.
As datas poderão sofrer alterações e as turmas cancelamentos por falta de quórum.
Condições diferenciadas para grupos empresariais.
As informações exibidas aqui também podem conter modificações após a publicação da revista.
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INVESTIGAÇÃO DE

CORPORATIVAS
A fraude impacta as organizações negativamente de muitas formas,
inclusive com implicações financeiras, de reputação, psicológicas e
sociais. De acordo com inúmeras pesquisas, as perdas monetárias
por conta da fraude são significantes. No entanto, o custo total da
fraude é incomensurável em termos de tempo, produtividade e
reputação, incluindo as relações com clientes.

INSCRIÇÕES ABERTAS!
Próxima turma em 22/06

agenda

ON

Os treinamentos do IIA Brasil sempre foram referência de
qualidade e credibilidade em Auditoria Interna.
Com a impossibilidade de oferecer os cursos de forma
presencial, devido ao cenário pandêmico, a solução
encontrada foi disponibilizar as aulas virtualmente. A
escolha de uma boa ferramenta de transmissão e a
adaptação dos instrutores foram fundamentais para o
sucesso da nova modalidade.
Diante disso, o IIA Brasil venceu a barreira da desconfiança
e provou que, tanto presencial como on-line, os serviços
oferecidos sempre mantêm a excelência.

Inscrições abertas

ESCANEIE O QRCODE
E SAIBA MAIS

