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FIA - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO
A FIA é uma das principais escolas de educação executiva do Brasil e do mundo, conforme 
diversos rankings . Este resultado é fruto de muita dedicação ao desenvolvimento de 
projetos em administração por mais 30 anos e confere em alto grau de excelência nas 
três áreas de atividade da Fundação: Educação, Consultoria e Pesquisa.

CONHEÇA A FIA

A FIA, criada em 1980 por professores do Departamento d,e Administração da USP, 
congrega um seleto grupo de coordenadores que atuam em programas institucionais 
e desenvolvem projetos de pesquisa, consultoria e educação, em todas as áreas da 
Administração.
Referência entre as escolas de negócios, a FIA conta um corpo docente altamente 
quallificado, desenvolvendo projetos de pesquisa, consultoria e educação em todas as
áreas da administração de empresas. Desde 1993, quando lançou seu primeiro MBA, a FIA 
(Fundação Instituto ,de Administração) formou mais de 17.000 alunos, que hoje ocupam
posições de destaque em importantes empresas.
   

PRÊMIOS

SOBRE O CURSO DE CURTA DURAÇÃO
A condução de investigações corpo, rativas tem se tornado de fundamental importância 
para mitigação dlos impactos financeiros e de reputação das empresas, tanto no setor 
privado como nas empresas estatais, principalimente após a edição das leis 12.846/13 
e 13.303/16. Pensando nesse segmento, a FIA idealizou este curso de “lnvestigações 
Corporativas e Compliance” para preencher uma lacuna hoje existente nesse mercado.

OBJETIVOS
Capacitar o aluno a identificar, analisar e coordenar programas de compliance e 
investigações corporativas com1plexas, que envolvam1 análises de diversas dliscipllinas, 
como finanças, contabilidade forense, tecnologia forense,. análise d1ocumental, técnicas 
de entrevistas e detecção comportamental; riscos de fraudes, intelligência estratégica e 
corporativa, riscos operacionais e de tecnol:ogia da informação no ambiente corporativo, 
relacionados a desvios de condutas e práticas de ilícitos.
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DIFERENCIAL
Neste curso, o aluno terá a oportunidade de aprender com profissionais que atuam 
diretamente nesse mercado, como alinhar a teoria à prática no desenvolvimento dos  
melhores métodos relacionados aos aspectos operacionais, técnicos e jurídicos das 
investigações corporativas, que visam um ambiente de conformidade para o exercício 
pleno da governança corporativa principallmente no que respeita a tomada de decisões
pelo board of directors da empresa.

PÚBLICO-ALVO
Destina-se a Graduados e Bacharelados em Administração de empresas, Ciências  
Contábeis, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Direito, Gerentes e Diretores de 
Risco, Compliance, Auditoria Interna e Segurança da lnfomação e demais profissionais de 
mercado, que necessitem aprender sobre as melhores práticas de investigação aplicadas 
ao universo corporativo, bem como seus fundamentos técnicos e teóricos.

METODOLOGIA
O curso oferece conteúdo sólido através de um formato compacto, com uso de 
metodologias didáticas baseadas entre outras em estudos de casos (experiências 
práticas) e workshops (vivência e simulações da realidade empresarial).

PROGRAMA DO CURSO DE CURTA DURAÇÃO
• DESENVOLVIMENTO  DE  PROGRAMAS  DE  COMPLIANCE E INTEGRIDADE 
CORPORATIVA
• ASPECTOS LEGAIS E JURÍDICOS ENVOLVIDOS NAS INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS 
E COMPLIANCE
• INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA E CORPORATIVA
• GESTÃO DE PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES
• METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA
• TÉCNICAS DE ENTREVISTAS CORPORATIVAS
• CYBER FORENSIC E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
• CONTABILIIDADE FORENSE NA INVESTIGAÇÃO
• INVESTIGAÇÃ0 POLICIAL E SUA RELAÇÃO COM A INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA
• TRATAMENTO DOS RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO
• CRIMINAL COMPLIANCE
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FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Doutora Ruth Cardoso, 7.221 – CEP 05425-070 – Pinheiros – São Paulo/SP
Informações: Tel: (11) 3732-3535 | www.fia.com.br

COORDENADOR TÉCNICO
FERNANDO ALCANTARA DE OLIVEIRA
Atuando desde 1998 em companhias multinacionais. Dispõe de experiência profissional 
em fraudes, ética e compliance desde 2007. Exercendo cargos em empresas de mineração 
e tecnologia, agências de publicidade, instituições financeiras, escolas, laboratórios, áreas 
de importação e exportação, portos e prestadores de serviços em geral. Atualmente 
sócio da SYARD.

COORDENAÇÃO
PROF. DR. FERNANDO C. DE ALMEIDA
Possui graduação em Engenharia pela POLI/USP (1984) e doutorado em Administração 
- Université Pierre Mendes France - Grenoble 2 (1993). Atualmente é Professor da 
FEA/ USP. Tem experiência na área de Inteligência Competitiva e Estratégia, atuando 
e pesquisando principalmente nos seguintes temas: inteligência competitiva, análise, 
estratégi ca, processo decisório e comportamento.

Entre em contato e torne-se um conveniado FIA para obter
descontos especiais.
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fia.com.br 

(11) 3732-3535

faleconosco@fia.com.br

Av. Doutora Ruth Cardoso, 7.221, Pinheiros 

(ao lado do terminal e metrô Pinheiros)

faculdadeFIA

businessschool.fia

FIABusinessSchool

/company/FIA


