CAFÉ COM FINANÇAS
Café da manhã e networking: 07h45min
Palestra: 08h10min às 9h10min sobre “Programas de compliance:
estrutura e impactos no negócio”, com ADRIANO VARGAS, Diretor da
prática de Risk Consulting.

Diretor da prática de Risk Consulting com mais de 15 anos de experiência internacional em
consultoria e gestão de projetos e programas, incluindo projetos complexos e de grande porte
para clientes de diversos setores e iniciativas estratégicas da PwC, no Brasil e globalmente. É
especialista em Governança, Gestão de Riscos e Compliance, e possui experiências
relevantes em desenho e otimização de processos e estruturas organizacionais e programas
de redução sustentável de custos.
Experiências relevantes:
• Liderou o desenvolvimento e implementação de Programas de Compliance para empresas do
setor automotivo, varejo e energia;
• Conduziu projetos de desenho e implementação de Gestão de Riscos Corporativos
(Enterprise Risk Management-ERM) para clientes de diferentes setores, incluindo: produtos
industriais, serviços financeiros e saúde;
• Conduziu projetos de mapeamento de processos, desenho e implementação de controles
internos para clientes de diversos setores, incluindo: agronegócio, automotivo, produtos
industriais e varejo;
• Participou do desenvolvimento da metodologia da PwC Brasil para Programas de Integridade
(compliance anticorrupção) e da metodologia PwC para Otimização de Controles Internos
utilizada mundialmente.
É graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Santa Maria-RS e em
Ciências Contábeis pela Universidade do Sul de Santa Catarina, especialização em Marketing
Strategy and Branding pela New York University-SCPS e MBA pela City University of New York
(Zicklin). Possui certificação Project Management Professional (PMP-PMI).

Data: Terça-feira, 8 de novembro/2016
Local: Sede da Apimec-Sul – Rua General Câmara, 243 – 3º andar – Centro
Histórico – Porto Alegre/RS
Confirmar presença pelo RSVP: (51) 3225.4459 – info@ibefrs.com.br
Estacionamento com convênio:
Garagem Ladeira – Rua General Câmara, 425 – 10% sobre o valor da nota.
Garagem Andrade Neves – Rua General Andrade Neves, 71 – R$ 14,00
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