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QUEM SOMOS

Nascemos em 2009 com o propósito de criar uma base de

negócios ética, crível e confiável que entregasse, de forma

simples e objetiva, os resultados esperados pelos nossos

clientes em consonância com modelos tradicionais e

vanguardistas de trabalho.

Consideramos a integridade e a assertividade

princípios comprovadamente benéficos à sociedade e a

comunidade e portanto, inegociáveis.

A clareza, transparência e proximidade com parceiros,

clientes e prestadores de serviço, onde adotamos como

premissa “falar a linguagem” do nosso público, valorizam a

cultura daqueles com quem celebramos negócios e

garantem o sucesso em nossas relações.

Saiba mais
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NOSSOS VALORES

Oferecer à sociedade empresarial

e aos profissionais de mercado

soluções que alcancem dos

objetivos traçados e transfiram

conhecimento para o

desenvolvimento de novas

competências e consolidação de

propósitos com vistas à excelência

nos resultados.

Ser referência, em âmbito

nacional, no segmento de

Consultoria para empresas e

profissionais contratantes, pelo

seu compromisso com os

resultados pactuados com o

cliente e pela sua contribuição

para a consolidação do futuro

de indivíduos e Organizações.

• Tratamento ético

• Respeito a indivíduos

• Cumprimento de leis e 

obrigações

• Transparência nas parcerias

• Contribuição para o 

desenvolvimento sustentável

Saiba mais
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CONSULTORIA

COMPLIANCE

AUDITORIA

TREINAMENTO

NOSSOS SERVIÇOS

https://www.rhitsolution.com.br/consultoria
https://www.rhitsolution.com.br/auditoria
https://www.rhitsolution.com.br/compliance
https://www.rhitsolution.com.br/treinamentos
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Mapeamento de Processos
Uma das atividades mais importantes para se conhecer o negócio, identificar os riscos associados 

aos processos e desenvolver medidas mitigatórias de contenção, garantindo o controle e a 

operação e possibilitando a melhoria, maturidade e evolução da organização.

Mapeamento de Riscos
Uma organização deve conhecer os riscos a que está sujeita gerenciando a exposição aos eventos 

inesperados, fortuitos e até mesmo conhecidos do seu negócio, visando tomar ações que venham 

conter os riscos e seu eventos associados. 

Assessoria para Gestão
Em diversos momentos as organizações necessitam tomar decisões sobre questões internas que 

visam garantir o fluxo das suas atividades, que vão desde uma consulta pontual até o provimento 

de recursos para a gestão de um sistema ISO ou a melhoria de um processo de negócio.

Implantação de Normas ISO
A implantação de normas ISO em uma organização declara publicamente e através de um 

organismo certificador, que os processos são confiáveis e críveis e que garantem, em um padrão 

global de conformidade, que os resultados serão alcançados em uma crescente de melhoria. 

Diagnóstico Organizacional
Identificação de lacunas que resultem em planos de ação que considerem de forma assertiva a 

alocação e disponibilidade de recursos de natureza vária, permitindo conhecer as fragilidades e 

potencialidades do negócio, e encontrando soluções adequadas ao objetivo esperado.

Saiba mais
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Programa de Integridade – Adequação à Lei Antissuborno
O Programa de Integridade é o atendimento a Legislação Brasileira nº 12.846/13 e o Decreto nº 

8.420/15. Sua estruturação e continua manutenção garantem as relações entre entes públicos e 

privados e mantém a transparência, confiabilidade e credibilidade dos pares.

Proteção de Dados - LGPD
A Lei Geral de Proteção de Dados, nº 13.709/2018 exige que os dados pessoais sejam tratados 

pelas organizações de forma estrita e com finalidade específica, garantindo que os donos dos 

dados possam ter o direito de privá-los do uso indiscriminado ou para fins obscuros e omissos.

Declaração de Conformidade
Quando uma organização está em conformidade com algum padrão específico, seja ISO ou outro, 

ela pode demonstrar publicamente essa conformidade através de uma declaração, comunicando 

que seus padrões, políticas e práticas são publicamente confiáveis.

Programa de Compliance e Integridade
A implantação de um Programa de Compliance irá aprimorar os controles internos, aumentar a 

transparência, permitir a gestão dos riscos de forma efetiva e garantir que o mercado perceba, de 

forma legítima, o compromisso ético e íntegro assumido pela organização.

Avaliação de Riscos de Compliance
Ao avaliar os riscos que o não-Compliance pode trazer a uma organização, é preciso estimar os 

impactos associados ao negócio, bem como as consequências derivativas destes, garantindo que o 

Compliance torne conhecidos os riscos que devem ser monitorados e mitigados.

https://www.rhitsolution.com.br/compliance
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Auditoria de Sistemas ISO 
A Auditoria de Sistemas de Gestão é um requisito normativo que visa atestar a conformidade de 

produtos e serviços. O resultado da auditoria é a evidência factual de que o escopo elencado foi 

verificado e validado como conforme ou não conforme e uma não conformidade colabora 

positivamente para a evolução do sistema. 

As constatações da auditoria servem para melhorar o próprio processo auditado, aprimorar a 

competência das pessoas, refinar ou ampliar o uso otimizado de recursos e promover a melhoria do 

Sistema de Gestão.  

O padrão que utilizamos para realizar as auditorias é a norma de diretrizes ISO 19001 em sua versão 

mais recente.

Saiba mais

Auditoria de Conformidade Legal
A Auditoria de Conformidade e Requisitos Legais visa verificar se a organização atende, de maneira 

preventiva e consistente, os seus requisitos legais e de suas partes interessadas e se, esses requisitos 

são continuamente monitorados para garantir a antecipação razoável aos eventos que levem a 

riscos de não conformidade.

O resultado das auditorias apresenta um mapa de requisitos legais onde a organização pode 

entender o porquê e o como do cumprimento legal e antecipar-se ao atendimento, reduzindo 

visitas de reguladores e controladores ao garantir a conformidade.

https://www.rhitsolution.com.br/auditoria


TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Saiba mais

Nossos temas foram desenvolvidos para atender as demandas atuais do mercado. As temáticas são interdependentes e podem 

ser ministradas em separado ou em formato modular, podendo ser customizadas de acordo com os requisitos do contratante. 

Assim, é possível utilizar exemplos e situações inerentes ao contexto organizacional, facilitando o processo de aprendizado.

INTERPRETAÇÃO DE NORMAS ISO 

Modalidades: EAD, Live e Presencial

Escopo:

• Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança

• Compliance, Governança Corporativa, Antissuborno

• Segurança da Informação, Riscos e 

Proteção de Dados

FORMAÇÃO DE AUDITORES

Modalidades: EAD, Live e Presencial

Escopo:

• Auditores Internos de Sistema de Gestão

• Auditores Líderes de Sistema de Gestão

• Auditores de Requisitos Legais e 

Conformidade 

https://www.rhitsolution.com.br/treinamentos


TREINAMENTO E MENTORIA

Saiba mais

Nossos temas foram desenvolvidos para atender as demandas atuais do mercado. As temáticas são interdependentes e podem 

ser ministradas em separado ou em formato modular, podendo ser customizadas de acordo com os requisitos do contratante. 

Assim, é possível utilizar exemplos e situações inerentes ao contexto organizacional, facilitando o processo de aprendizado.

IMPLANTAÇÃO DE COMPLIANCE, PROTEÇÃO 

DE DADOS E ANTISSUBORNO

Modalidades: EAD, Live e Presencial

Escopo:

• Implantação de Programas de Compliance 

• Implantação de Programas de Integridade – L 12846

• Implantação de LGPD – L 13709

IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE DEFESA, 

RISCOS E CONTROLES

Modalidades: EAD, Live e Presencial

Escopo:

• Gerenciamento de Riscos e Controles Internos

• Mecanismos para Prevenção à Lavagem de Dinheiro 

• Padronização para Instituições Financeiras – CC 3461

https://www.rhitsolution.com.br/treinamentos


Nós da RHITSolution estamos comprometidos com o

desenvolvimento e crescimento da sua organização.

Oferecemos o mesmo nível de excelência presencial nos

atendimentos online e/ou remoto, entregando valor com

investimento sob medida para a sua necessidade,

protegendo os seus e os nossos recursos.

Todos os nossos produtos e serviços foram desenvolvidos

para dar assistência conforme a demanda de nossos

clientes.

ATENDIMENTO ONLINE E CUSTOMIZAÇÃO

QUERO SOLICITAR A 

CONSULTORIA ONLINE

QUERO SOLICITAR UM 

TREINAMENTO

QUERO AGENDAR UMA 

REUNIÃO

https://rhitsolution.com.br/atendimento-online/
https://rhitsolution.com.br/levantamento-de-necessidades/
https://wa.me/5521988793072


RESPONSÁVEL TÉCNICA

Nani de Castro

20 anos de experiência em Estratégia, Planejamento e

Gestão para organizações de diversos segmentos e

portes, em ambientes público e privado.

Especialista em Compliance, Riscos e Controles, é

Auditora Líder da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e

Segurança e Segurança da Informação.

Responsável pela implantação de sistemas de gestão,

compliance, antissuborno, auditorias de conformidade

legal e padronização de processos, riscos e controles,

entre outros.

Acesse o perfil no LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/nanidecastro/


CLIENTES SATISFEITOS



Email: contato@rhitsolution.com.br

Visite nosso site: rhitsolution.com.br

Contate-nos: (21) 2203-0485 / 98879-3072

GOSTOU DA NOSSA PROPOSTA?

Acesse nossas redes sociais

/rhitsolution

mailto:contato@rhitsolution.com.br?subject=Contato%20para%20Negócios
https://rhitsolution.com.br/

