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Controlar a rota até um 
destino vai além de saber 
aonde se quer chegar. 

Aprenda a gerenciar os riscos! 
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• Gestores e executivos de áreas correlacionadas às 
questões de GRC.

• Profissionais de todas as organizações, independente do 
porte ou setor de atuação.

• Conselheiros.
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Risk University
A Risk University é um programa completo de capacitação 
executiva em Governança, Riscos e Compliance, um 
diferencial relevante na gestão de empresas e organizações.

A experiência de mercado da KPMG, alinhada a uma didática 
exclusiva, proporciona um curso que abrange e integra todos 
os temas essenciais para o entendimento da teoria e da 
prática do GRC.

O conteúdo da Risk University é convergente com as 
atualizações, práticas de mercado e cenários, além de 
ter uma programação dinâmica que possibilita reflexão e 
provoca a argumentação.

Uma plataforma inovadora de aprendizado e networking que servirá 
para capacitar profissionais a direcionar empresas e organizações 
no caminho rumo à excelência em maturidade de gestão.

Registre seu interesse e receba mais informações sobre 
valor de investimento, abertura de turmas,
modalidades e localidades.

E-mail: br-fmriskuniversity@kpmg.com.br
Telefones: 55 (11) 3940-4572 | 3940-1859 | 3940-3859 | 3940-3296

Ressaltamos que o número de vagas é limitado.
Considerando a procura pelo curso, realizaremos análise
curricular e/ou entrevista com os interessados.

Mais de 200 executivos de 120 empresas
já participaram

Há 5 anos no mercado

Média de 15 instrutores entre sócios, 

sócios-diretores e gerentes seniores

Visão consistente, prática e global sobre as 
funções de GRC nas organizações  

Material didático 100% desenvolvido por
especialistas da KPMG

Mr. Benchmarking: convidados do mercado
expõem seus conhecimentos

Literatura especializada disponibilizada
em todos os módulos

gestão

pessoas

pessoas


