Parceria Socrates Ltd e SI Placement

As empresas que operam na América do Sul estão enfrentando mudanças sem precedentes em um
cenário dinâmico em termos de conformidade corporativa. As novas leis anticorrupção implicam em
preocupações adicionais para empresas e instituições financeiras, que precisam aumentar seu foco nas
relações externas e na gestão de risco operacional. A Socrates Ltd, uma empresa líder em consultoria de
gestão de risco na América do Sul, esta iniciando uma parceria com uma empresa líder em recrutamento
executivo em busca de consultores de segurança e investigações (SI Placement), para ajudar as
empresas na América do Sul a melhor administrarem esses crescentes riscos.

Com esta parceria, a Socrates Ltd e a SI Placement estão em uma posição única para ajudar aos clientes
a conduzir avaliações e investigações de conformidade corporativa e anticorrupção. A equipe de
investigadores altamente qualificados da Socrates Ltd é capaz de obter informações relevantes em todo
o mundo e identificar possíveis exposições a riscos de relações empresariais e comerciais. Marina Jones
vem atuando como diretora da Socrates Ltd por mais de 12 anos, acumulando experiência no
gerenciamento de riscos de conformidade corporativa e ajudando empresas multinacionais a navegar
no ambiente cada vez mais complexo, no Brasil e na América Latina. Marina trabalhou em inúmeras
investigações de alto nível em matéria de conformidade corporativa e tem ajudado diversas empresas
na implementação dos seus programas de mitigação de risco na região.

Paralelamente, a SI Placement está posicionada ajudando seus clientes com suas necessidades de
recrutamento especializado. A SI Placement, empresa de recrutamento com 14 anos no mercado e com
sede em Washington D.C., tem um histórico comprovado de sucesso em identificar e posicionar líderes
de alto nível nas áreas de conformidade corporativa e de anticorrupção de muitas respeitadas empresas
e instituições financeiras. Antes de se tornar recrutadora de executivos, a fundadora e diretora
executiva da SI Placement, Kathy Lavinder, atuou como investigadora por mais de uma década,
trabalhando em nome de empresas multinacionais, instituições financeiras e escritórios de advocacia de
grande prestígio em todo o mundo. Como recrutadora, Lavinder tem ajudado clientes globalmente na
seleção e contratação de Chief Compliance Officers, CSO, líderes em inteligência financeira e
profissionais anti-corrupção em diversos níveis e em uma variedade de ambientes de negócios e regiões.

A Socrates Ltd e a SI Placement estão aguardando uma oportunidade de discutir esta importante
iniciativa e para lhe fornecer mais informações sobre nosso portfólio de serviços.

Marina Jones : mmf@socratessa.com
+1-203-244-9531 (Escritório - EUA)
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