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As adversidades do mercado atual em conjunto com o endurecimento das leis de Compliance, 

demandam que as organizações estejam em constante busca por soluções inovativas e eficazes

para combater as incertezas.

Implementar uma forte governança corporativa, aliada ao  Gerenciamento de Riscos e Com- 

pliance, permite que a sua empresa transforme os riscos em oportunidades, ao mesmo tempo

que as expectativas de seus stakeholders sejam alcançadas.

Para isso, a 20.20 juntamente com a CRC Advocacia desenvolveu uma solução multidiscipli-

nar e diferenciada para ajudar a sua organização a implementar atividades de Compliance e 

Gerenciamento de Riscos.

Nossa solução é baseada nos melhores padrões internacionais, e foi desenvolvida 

por profissionais altamente qualificados e experientes na área Jurídica e de 

Business Improvement, garantindo redução do OPEX e ROI do CAPEX.

Considerando a particularidade de cada organização, nossa solução pode

ser adaptada de acordo com as necessidades da sua empresa, abrangendo

três principais aspectos dos negócios: pessoas, processos e tecnologia.

Transforme as incertezas do mercado e os riscos da

sua organização em vantagem competitiva. Entre em

contato com a nossa equipe para saber mais como

podemos ajudar a sua empresa a implementar

Compliance e Gerenciamento de Riscos.



O Cim, Rocha e Castella é um escritório especializado em Compliance e Investigação, Direito Administrati-
vo e Relações Governamentais e Direito Penal Econômico. Seus sócios fundadores que comandam a 
equipe multidisciplinar primam pela atuação especializada, ética, artesanal e pro�ssional, com uma ação 
integrada entre escritório e cliente.  Para mais informações, acesse o site  cimrochaecastella.com.br 
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Avaliação do Compliance
Uma avaliação instantânea on-line, de 10 a 
20 perguntas, para fornecer ao potencial 
cliente uma % assumia de Compiance.

 
Introdução à Lei 13.303/2016
Online (EAD) ou pessoalmente.
EAD: 15 min vídeo de introdução à Lei 
Em pressoa: Um advogado introduzirá a 
Lei ao cliente. 

 
Diagnóstico do Compliance
Esta fase é reservada para o cliente fazer 
um diagnóstico detalhado (padronizado) 
do negócio/organização.

 
Desing da Solução do Compliance
A solução sustentável será pragmática e de 
acordo com a Lei, treinamento técnico e 
comportamental, novos processos de 
Gestão de Riscos, e software/tecnologia.

 
Implementação 
da Solução do Compliance
A solução será implementada usando uma 
estrutura padrão, incluindo software de 
Gerenciamento de Riscos

 
Auditoria pós-implementação
Após a auditoria de implementação. 
Formato de auditoria padrão/lista de veri-
ficação. Relatório a ser emitido ao cliente 
com não-conformidade e iniciativas de 
melhoria. 

Auditoria Recorrente
Com base nas exigências da Lei 
13.303/2016 e outras considerações rele-
vantes - um cronograma final de Auditoria 
é criado e entregue. 
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A 20.20 é uma companhia internacional que tem como principal objetivo trabalhar em conjunto com 
nossos clientes no desenvolvimento de soluções integradas para a entrega de projetos, serviços e do 
desenvolvimento organizacional e individual. Auxiliando-os na implementação de suas estratégias e 
objetivos de forma e�caz e sustentável.




