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Próximos webcasts 

KPMG Risk Journey

Acesse a agenda

completa de webcasts

através do QR Code ou 

link acima e inscreva-se!

Tendências nas práticas de governança e de gerenciamento de riscos 

das empresas brasileiras em 2022 (Sidney Ito e Fernanda Allegretti) 

31/01

Das 17:30 às 19:00

O perfil do fraudador (Emerson Melo e Carolina Paulino)
02/02

Das 17:30 às 19:00

Resiliência Operacional na Era digital (Leandro Augusto e Phelipe Linhares)
03/02

Das 17:30 às 19:00

ESG – a conexão com GRC (Sebastian Soares e Nelmara Arbex)
08/02

Das 17:30 às 19:00

Reimagened the Internal Audit (Fernando Lage e Camila Marçal) 
10/02

Das 18:00 às 19:30

Open Finance - Novos rumos na gestão de riscos financeiros 

(Rodrigo Bauce e Rodrigo Africani) 

14/02

Das 17:30 às 19:00

Os desafios de GRC no processo de IPO (Sergio Govoni e Eliete Martins)
15/02

Das 17:30 às 19:00

Riscos nos Programas de Inovação (André Coutinho e Oliver Cunningham)
17/02

Das 17:30 às 19:00

Maturidade das funções de GRC (Renata Santana e Patrícia Silva)
21/02

Das 17:30 às 19:00

Cybersecurity – Key Considerations para 2022 

(Leandro Augusto e Samara Schuch)

23/02

Das 17:30 às 19:00

https://bit.ly/KPMGRiskJourney2022

https://bit.ly/KPMGRiskJourney2022


Reveja os webcasts 
realizados pela KPMG

https://bit.ly/AgendaKPMGeventoson-line
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ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras interdum

blandit nisl, sed blandit eros egestas in. Nullam in sem augue. 

Nunc pellentesque faucibus lacus eu placerat. Vivamus feugiat

blandit lacus eget aliquet. Suspendisse eu magna et neque

scelerisque consequat. Duis id hendrerit nisl. Nullam vel tincidunt

odio. Ut at odio in urna placerat porta.
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Uma tripla ameaça nas Américas: 
KPMG 2022 Fraud Outlook
Uma revisão dos riscos de fraude, 

conformidade e segurança cibernética 

enfrentados pelas Américas.

Escaneie o QR Code 

e acesse a publicação 

na íntegra.
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Fale com o nosso time
Fale com o nosso time!

André Coutinho

Sócio-líder de Advisory

Brasil e América do Sul

Diogo Dias

Sócio-líder

Risk Advisory Solutions

Lucio Anacleto

Sócio-líder

Financial Risk Management
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