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Quem O Instituto Latino-Americano de 
Governança e Compliance Público - IGCP

é uma entidade sem fins lucrativos 

que tem como missão colaborar
na implantação de políticas de 

Governança e Compliance
no  Brasil e na América Latina. 
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Disseminar a Governança no Brasil
e na América Latina por meio da
interação e integração humana,
estimulando a implantação das
boas práticas por entes públicos e
privados.

MISSÃO
Promover um trabalho voltado ao
desenvolvimento social, econômico e
ambiental, de forma sustentável,
reduzindo desigualdades e
transformando a América-Latina.

PROPÓSITO

Vislumbramos  que a Governança seja 
executada de forma íntegra, ética, 
transparente e com foco na  entrega 
de valor.

VISÃO
Proativismo
Diversidade
Colaborativismo
Coerência 

VALORES
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Trabalhamos

IN COMPANY
é ter um programa 

personalizado para cada cliente 
é oferecer à instituição sempre 

o  melhor serviço, para gerar 
mais resultados, institucionais e 

patrimoniais.



Programa
personalizado

para você

www.IGCP.org.br

Governança
.

Liderança
Estratégia 
Controle

Lei Geral de Proteção 
de Dados - LGPD 
Gestão De Riscos
Compliance e Integridade
Planejamento Estratégico



Programa de Governança e 
Compliance Personalizado

Workshop

Palestra

Cursos de 
Capacitação

Treinamento

Serviços
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Vamos
TRANSFORMAR 

a América 
Latina

Vamos
TRANSFORMAR 

a América 
Latina



Resultados

Quando se introduz um Programa de Governança e
Compliance, a empresa ou instituição pública terá uma
redução de contingências e despesas, atuando como
potencial diminuição de custos, aumento de
resultados de desempenho, além de melhoria na
imagem institucional, valor agregado.



Programa de 
Governança e Compliance



Em Dezembro/2020 o IGCP lançou a Cartilha
"Governança Pública Municipal –
Transformando sua Administração“. O livro
gratuito tem por objetivo auxiliar os novos
prefeitos, ou seja, as novas administrações para a
efetividade na entrega de melhores políticas
públicas à sociedade local. Com esta cartilha os
novos gestores públicos poderão ter o primeiro
contato com as boas práticas de governança de
forma clara, objetiva e de fácil leitura. Queremos
promover uma gestão municipal mais eficiência,
eficácia e, portanto, com efetividade.

Cartilha



Nova Lei de Licitações e a Inexorável Chegada
da Governança das Contratações

O cenário mundial tem passado por
surpreendentes e rápidas alterações econômicas,
políticas, sociais e culturais que exigem a adoção
de novos paradigmas e estratégias de ação. Com a
pandemia do coronavírus a capacidade
administrativa dos governos foi colocada à prova,
gerando um sentimento de incertezas e
instabilidade econômica de dimensão mundial...

E-Book



Cartilha Governança em
Proteção de Dados para Municípios

Esta cartilha tem, como objetivo, fornecer
orientações sobre a governança na aplicação da Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei n.
13.0709/2018, aos(às) prefeitos(as) brasileiros(as).
Em vigor desde setembro de 2020, a lei traz
diversas exigências e, para que os municípios
consigam cumpri-las.

Cartilha



Código de Boas Práticas em Governança Pública

O Código de Boas Práticas em Governança Pública visa direcionar práticas de governança já estabelecidas, na teoria ou
na experiência de instituições públicas, para que distintas organizações possam se inspirar, qualificando suas
atividades a partir da busca, análise e adaptação de práticas à dinâmica de sua organização ou política pública
executada. O Código busca, portanto, traduzir em indicações objetivas e diretas, boas práticas que possam aperfeiçoar
o sistema de governança do setor público.

Cartilha



IGPC lança selo digital em novembro
O Instituto Latino Americano de Governança e Compliance Público (IGCP), parceiro da Rede de Governança Brasil (RGB),
lançará neste mês de novembro o selo digital para turmas de Programas de Governança, Compliance, Gestão de Riscos e
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) que fazem parte do corpo disciplinar da entidade. A nova metodologia pode ser
utilizada em mídias sociais como LinkedIn, Instagram, Facebook, entre outros, na comprovação de conclusão do curso.

O selo digital é a evolução do atual selo autoadesivo (físico). A gerente de projetos do IGCP, Celina Franco, explicou que o
meio é um sistema numérico que comprova que a informação contida no documento tem veracidade, dispondo de
informações ‘valiosas’ e possibilita um fluxo informacional seguro, transmitido via Web.

Franco comentou sobre a diferença do selo digital e certificado digital. “O Selo do IGCP é registrado em blockchain de
forma totalmente descentralizada e distribuída, dando maior segurança e imutabilidade nos dados registrados. Ou seja,
não é possível sua falsificação, garantindo que o certificado é legitimo. O certificado digital não possui a mesma
segurança”, apontou.

“Através da hash você poderá consultar a transação e compartilhar de forma totalmente transparente em suas redes
sociais como LinkedIn, Instagram e outras mídias sociais”, disse a gerente sobre o funcionamento do selo IGCP.

A hash é uma operação criptográfica que gera identificadores únicos e que não se repetem a partir de uma determinada
informação.

Celina Franco destacou que a ideia da implantação do selo para o instituto foi incentivar o universo corporativo e
institucional a aderir a uma administração transparente, fundada no cumprimento das boas práticas legais.

“Criamos o SELO IGCP, visando atestar a higidez e efetividade dos Programas de Governança, Compliance, Gestão de
Riscos e LGPD submetidos ao Corpo Interdisciplinar do IGCP, e para os que forem aprovados em grau de excelência”,
finalizou.

Selos
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Eventos



Mentorias
Trabalho Voluntário



Clientes

SERVIÇO: Programa de Integridade.

PROJETO: Implementação do 
Programa de Integridade para 1.100 
empregados e gestores públicos do 
Cofen e dos 27 Conselhos Regionais 
de Enfermagem.



SERVIÇO: Programa de Governança

PROJETO: Implementação no estado 
da Bahia para todos os municípios 
Programa de Governança com 
módulos de Compliance, Gestão de 
Riscos, LGPD, tanto para prefeitos 
como para micro, pequenos e médios 
empresários da indústria.

Clientes



SERVIÇO: Curso EAD em LGPD

PROJETO: Capacitar 1.000 gestores e 
colaboradores em geral que 
trabalham na dinâmica administrativa 
do IEL, para uma atuação integrada as 
boas práticas da LGPD (Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais)

Clientes



SERVIÇO: Capacitação em 
Governança, Compliance e Gestão de 
Riscos no Transporte

PROJETO: Aperfeiçoamento em 
Governança no Transporte e 
Infraestrutura capacitando os 
profissionais da alta gestão na 
modalidade híbrida, totalizando 160 
horas.

Clientes



Clientes

SERVIÇO: Eventos e palestras sobre 
Governança Pública.

PROJETO: Criação de ações para 
sensibilizar os associados sobre a 
importância das boas práticas de 
governança.



Clientes

SERVIÇO: Eventos virtuais.

PROJETO: Evento sobre 
Teletrabalho com repercussão 
mundial e presença de grandes 
autoridades.



CAFÉ EAD
11 anos no m ercado ajudando 

inst it u ições de ensino e 
em presas na im p lan tação de 

educação a d istância.

FARINON
Atividades de consultoria em 

gestão empresarial.

ICLEI
Governos Locais pela 

Sustentabilidade é uma rede global 
de mais de 1.750 governos locais e 
regionais comprometidos com o 

desenvolvimento urbano 
sustentável.

LC Advogados
O Nosso negócio é entender o seu.

RGB
Acreditamos e lutamos por um país 

melhor. Da Governança à 
Esperança!

NT Editora
Conheça a Solução Educacional 

mais completa para os Itinerários 
Formativos. Uma empresa do 

Grupo NT®

Instituto Espinhaço
Biodiversidade, Cultura e 

Desenvolvimento Socioambiental

Fermento
Provocar, reagir e propagar

Parceiros

P&B
Para transformar e proteger a sua 
empresa, das grandes decisões ao 

dia a dia.



Izabela Zanotelli
Collares

Conselheira

Luiz Gustavo 
Wiechoreki

João Benício Aguiar

Conselheiro

Presidente 
do Conselho

Corpo
Diretivo

Presidente
Ricardo Todeschini



Acreditamos que 
Governança e o Compliance
andam juntos e devem 
estar integrados. Assim, a 
empresa ou organização 
pública terá resultados 
eficientes, eficazes e 
efetivos, de forma íntegra, 
estratégica e transparente, 
gerando mais valor 
institucional e, por 
consequência, patrimonial.
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contato@igcp.org.br

61 9 8196 – 0235

Presidência

Ricardo Todeschini

IGCP Brasil

@igcpbrasil
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