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A empresa
Fundada em janeiro de 1995 como uma empresa de investigação de sinistros, a Fox Auditoria passou
a ocupar lugar de destaque no combate à fraude e ter notoriedade no mercado segurador brasileiro. A
partir deste crescimento orgânico e sustentável, conjugado com a alta capacidade técnica de seu
corpo de especialistas e constante investimento em tecnologia para suportar sua operação, com vistas
a atender à demanda crescente de seus clientes, a Fox Auditoria passou a oferecer um portfólio
amplo de serviços e atualmente, não só atua com excelência na investigação em diferentes ramos de
seguros, mas também atua na regulação, gestão e gerenciamento de riscos, prevenção de perdas,
recuperação de ativos e consultoria jurídica e contencioso cobrindo todas as etapas de em sinistro.

Valores

Integridade, Dinamismo, Comprometimento e
Parceria sólida com o cliente.

Missão

Prestar serviços de qualidade, maximizando
resultados e contribuindo decisivamente para a

evolução do mercado.

Visão

Olhar para o futuro com base na
experiência adquirida.

Nosso objetivo é recepcionar o sinistro e ou a expectativa, em seguida realizar toda sua administração, desde a vistoria
preliminar, passando pela regulação, auditoria e sua efetiva liquidação. Assim, apurando detalhadamente as causas e
danos, além de combater as fraudes contra o Seguro, evitando e minimizando os prejuízos das Seguradoras,
destarte, dotando nossos clientes de informações e documentos que possibilitem a tomada de decisão em sinistros,
bem como a sustentação jurídica de eventuais negativas de indenização em sinistros fraudulentos e redução de valores de
sinistros majorados.

Atuamos em todo Território Nacional e Mercosul, para Sindicância e Regulação de Sinistros nos Ramos de
Transportes, Property, RC, Seguro Garantia, Seguro Fiança, (pequenos, médios e grandes riscos), Automóvel e Vida.



Presençanacional e Mercosul

Maisde 24 anos de atuação

Equipe de mais de 60 colaboradores internos e 233 
externos distribuídos no Brasil e AméricaLatina

Gerenciamento de Riscos: Apoio no processo decisório 

baseado no risco-retorno

Parcerias estratégicas junto às autoridades , 
órgãos de classe e principais seguradoras 
do mercado

GRUPO FOX

Gerando soluções para maximizar resultados na tomada de 
decisões em processos de liquidação de sinistros.
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Quem somos



Property: Regulação de danos materiais e perdas 

financeiras para riscos residenciais, comerciais e 

industriais

Riscos de Engenharia:  Avaliações e acompanhamentos  desde 

o projeto, construção, instalação e montagem de edifícios , obras 

civis e plantas industriais, ECTO,, RCPM, 

Vida: Regulação, Perícia e Sindicância com suporte 

operacional de equipe médica própria

Automóvel: Regulação,Auditoriae

Sindicância
DPVAT- Auditoriasadministrativase para

processosjudiciais.

Departamento de Estatística: Monitoramento e controle da operação por KPI’s para 

assegurar os SLA’s da operação e reporte aos clientes 

Affinity: Especialidade na regulação e investigação de sinistros de alta frequência 

e baixa severidade como celulares, viagem, garantia estendidae prestamista

Transporte: Avarias, Roubo, Furto, Desvios, Vistorias, 
Espelhamento de Sinal,, Auditoria de GR , de 
Averbação e Contenção Ambiental

A Fox é um a empresa especializada na prestação de suporte ao
mercado segurador, atuando em todo o território nacional, com o
oferecimento dosseguintesserviços:

RiskShield: Sistema de prevenção à fraude 

baseado em machine learning, motor de 

regras, network analisys e dashboards. 

Workforce: Mão-de-obra especializada para 

suportar a complexidade das diferentes 

linhas de negócios dos parceiros. 

Call Center TPA Regulação Auditoria Tecnologia Especialização Treinamentos
Recuperação 

de Ativos
Exame 

Grafotécnico
Pericias Comunicação

Ressarcimento: Excelência na atuação 

administrativa e jurídica para recuperação de 

ativos oriundos da sub-rogação do cliente. 

Linhas Financeiras & RC: Regulação de 

Sinistros de Garantia, D&O, E&O e RC. 



Umaempresado

Operação 2018

12.056 R$ 1.9 Bi

Sinistros Regulados Valores Regulados

R$ 450 Mi 

Economia (R$)

23,5% 

Economia (%)

0%

18%

1%

29%

11%

25%

1%

13%

2%

Sinistros Regulados (QT)

Aviation Casualty Financial Lines Marine Personal Lines Property Special Lines SME Surety

23 

Seguradoras

293 

Staff (Próprio +3º)
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Case de Sucesso
MARINE

Um dia duas cargas, somando o valor total de R$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais), aproximadamente.

Primeira atuação

Depois dos setor de inteligência da Fox identificar galpão com mercadorias roubadas, fora efetuada à denúncia no Deic, em

seguida requerido o pedido de mandado de busca e apreensão, que resultou na recuperação R$ 1.250.000,00 em defensivo

agrícola.

A segunda, foi por meio de análise do nosso setor de espelhamento das últimas posições do sinal do rastreador, onde nossos

sindicantes efetuaram uma “varredura” nas adjacências e por sua vez identificaram o local onde estava a carga e com o auxílio

da polícia de São João apreenderam a mercadoria de diversos, pertencentes a duas seguradoras, economizando o valor médio

de R$ 500.000,00.
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FRAUDE EM INCÊNDIO 

Incêndio no interior de São Paulo, em uma fábrica de lentes de contato,  o segurado reclamou uma perda do estoque e 

máquinas de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), além dos danos causados no prédio em torno de R$ 900.000,00 

(novecentos mil reais) e pleiteado mais R$ 2.000.000,00 (dois milhões) de lucro cessante.  Ao realizar a vistoria no local, 

através dos nossos engenheiros, o evento já se mostrou suspeito, em face dos focos de incêndios estarem esparsos, em 

seguida realizada sindicância pelo nosso departamento de investigações, que logrou-se êxito em identificar a fraude, 

localizando os equipamentos reclamados, que haviam sido retirados do local e substituídos por sucatas, inclusive fora 

localizado a nova empresa do segurado com todo o estoque  e máquinas reclamadas. Economizado neste sinistro o valor 

total de R$ 12.900.000,00 (doze milhões e novecentos mil reais)

Case de Sucesso
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Case de Sucesso
E&O

Durante a regulação da expectativa do sinistro de responsabilidade civil de contador, (E&O), um escritório de

contabilidade, alegou que seu cliente recebeu uma multa de R$ 934.000,00 (novecentos e trinta e quatro mil), haja

vista que por um erro dos seus funcionários deixou de declarar e lançar os débitos de ICMS, durante os trabalhos

apuramos que a guia apresentava vestígios de falsificação, assim fomos procurar à Secretaria da Fazendo do

respectivo Estado federativo e apuramos que foi tão somente lançada uma advertência, não havendo sonegações.

O contador segurado aproveitou essa advertência e a transformou em multa, reclamando o valor junto ao nosso

cliente, o segurador .
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Especializações

Regulações e Auditorias de sinistros envolvendo as carteiras de transporte internacional e nacional, RCTRC, RCF-DC, objetivando
primeiramente a recuperação da carga, bem como apurar um possível envolvimento dos motoristas, transportadora e até mesmo
segurados na ocorrênciada subtração da carga.

De igual modo, atuamos no atendimento de sinistros de ramos elementares e do ramo de vidae acidentespessoais.

Para obtenção de melhores resultados, fazemos uso de tecnologias especializadas, como por exemplo o uso de drones, para
fotos, gravações, filmagens, perícias, bem como consultas diretas ao ACSP, DETRAN, polícia civil e militar , polícia rodoviária
estadual e federal, fóruns judiciais,cartóriosde registrosetc.

Contamos com uma equipe de profissionais com vasta experiência, como peritos grafotécnicos, engenheiros para regulação
de property e regulação de garantia com advogados especialistas.

Disponibilizamos relatórios em inglês, espanhol e francês para seguradoras e
resseguradoras, tanto para regulação e sindicânciacomo parao jurídico.
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Segmentos de Atuação

REGULAÇÃO

Elaboração completa de
dossiê com apuração de
valores aindenizar.

JURÍDICO

Elaboração de parecer 
técnico jurídico;
Responsabil idade Civ il ; 
Seguro Garantia ;
ressarcimento
administrat ivo e judicial ; 
apresentação de defesa; 
e instauração de
inquérito policial .

AUDITORIA

Geração de  certificado, 
após conciliação dos
dados, indicando as 
divergências.

Averbação no ramo de 
transportes.

PERÍCIAS, 
GRAFOTÉCNICO E 
DOCUMENTOSCOPIA

Laudos médicos, criminal, contábil, 
setor automobilístico, bens de capital,
lançamento gráfico manuscri to
“Assinatura” e documentos originais
/fotocópia destinados a verificar ou 
esclarecer determinado fato.

SINDICÂNCIA

Emissão de relatório de
suporte técnico, com
base na pesquisa de
campo, sobre os fatos
apresentados.
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Comunicação com o Mercado Segurador

2011 70.000

Fundação Exemplares

5.000

Mèdia Tiragem /Edição

45

Entrevistados

Com vistas a  promover uma comunicação especializada, com temas de interesse do mercado segurador e de forma independe, foi 

criada a  FOX NEWS.

14

Edições
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Tabela de Honorários Sugerida- Regulação Transportes

Acidentes em estradas e vistoria de portos e aeroportos 

Localidade Valor 

Regulação de sinistro Transporte São Paulo 1.300,00R$  

Regulação de sinistro Transporte Demais Estados 1.600,00R$  

Vistoria de Portos e Aeroportos Todos/ Diária 350,00R$     

Valor 

KM 1,50R$            

Refeição 28,00R$          

Estadia 120,00R$        

Pedágio e demais despesas comprovante REGULAÇÃO DE ACIDENTES
AVARIAS

Comissário de Avarias R$ 80,00 hora
trabalho
Engenheiro R$ 230,00 a hora
AUDITORIA DE GR
À combinar caso a caso

ACIDENTES AMBIENTAIS

À Combinar
Emissão do PAE sem custo para os
segurados

✓Valor fixo para atendimento
utilizando uma base adicional R$
250,00. Não havendo de períodos
como no contrato anterior.

✓ Redundância/Espelhamento
quanto maior o volume menor o
custo. Deve haver autorização do
segurado e gerenciadora para o
espelhamento. Não havendo
sinistro e acionado Pronta
Resposta o valor é de R$ 400,00.

✓Casos omissos e diferenciados
serão tratados caso a caso. A
emissão da Nota Fiscal só será
efetuado após a autorização dessa
Seguradora

Acidentes/Avaris Valor 

Hora trabalhada - Comissário de avarias 85,00R$        
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Recuperação de Carga – Acompanhamento de Carga

De Até KM Estadia Alimentação

Todas - 100.000,00R$                      15% R$ 1,30 28,00R$        120,00R$       

Todas 100.000,01R$              250.000,00R$                      12% R$ 1,30 28,00R$        120,00R$       

Todas 250.000,01R$              500.000,00R$                      8% R$ 1,30 28,00R$        120,00R$       

Todas > R$ 501.000.00 - A combinar R$ 1,30 28,00R$        120,00R$       

DespesasFaixa Valor da Carga
Localidade Honorários

Recuperação de Carga

De Até KM Estadia Alimentação

Todas - 100.000,00R$                      8% R$ 1,30 28,00R$        120,00R$       

Todas 100.000,01R$              250.000,00R$                      6% R$ 1,30 28,00R$        120,00R$       

Todas 250.000,01R$              500.000,00R$                      4% R$ 1,30 28,00R$        120,00R$       

Todas > R$ 501.000.00 - A combinar R$ 1,30 28,00R$        120,00R$       

Localidade
Faixa Valor da Carga

Honorários
Despesas

Acompanhamento de Carga Localizada
REGULAÇÃO DE ACIDENTES
AVARIAS

Comissário de Avarias R$ 80,00 hora
trabalho
Engenheiro R$ 230,00 a hora
AUDITORIA DE GR
À combinar caso a caso

ACIDENTES AMBIENTAIS

À Combinar
Emissão do PAE sem custo para os
segurados

✓Valor fixo para atendimento
utilizando uma base adicional R$
250,00. Não havendo de períodos
como no contrato anterior.

✓ Redundância/Espelhamento
quanto maior o volume menor o
custo. Deve haver autorização do
segurado e gerenciadora para o
espelhamento. Não havendo
sinistro e acionado Pronta
Resposta o valor é de R$ 400,00.

✓Casos omissos e diferenciados
serão tratados caso a caso. A
emissão da Nota Fiscal só será
efetuado após a autorização dessa
Seguradora

Localidade Valor 

Regulação de sinistro Transporte São Paulo 1.300,00R$  

Regulação de sinistro Transporte Demais Estados 1.600,00R$  

Não recuperada



Auditoria de Averbação

✓ Adicional por DDR: R$100,00 + 10% na taxa de documento

✓ Adicional por digitação nas dependências do cliente: 10%.
Se for trabalho por hora, cobra-se a hora de viagem

✓ Se quiser confirmação, custa mais R$ 300 por seguradora
confirmada.

✓ Se tiver que considerar transportador e embarcador
simultâneo: acréscimo de mais 2% na taxa por documento

✓ Adicional outros ramos (RCTA-C, RCA-C e RCTR-VI):
acréscimo de 5% na taxa por documento

✓ Despesas visita: Km (R$ 1,30 por Km), refeição (R$ 32 almoço
e R$ 45 jantar) e estadia (preço de hotel 3 estrelas )

✓ Valor Mínimo: TRANSPORTADOR: 1 SM / EMBARCADOR 1,5
SM
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Tabela de Honorários Sugerida- Seguro Garantia  

Baixa ( 3H) Média (6H) Alta (12H)

i) Apoio à subscrição de riscos, na análise e formulação 

de clausulados específicos 600,00R$             1.200,00R$         2.400,00R$         

Horas contratadas ao mesmo 

preço negociável ( R$200,00/Hora)

ii) Apoio à subscrição de riscos com o suporte da 

empresa One Risk no gerenciamento dos riscos a serem 

assumidos pelo cliente. 1.500,00R$         3.000,00R$         6.000,00R$         

Horas contratadas ao mesmo 

preço negociável ( R$500,00/Hora)

iii) Apoio à subscrição de riscos na formalização de 

garantias colaterais e demais instrumentos necessários 

à assunção de risco pelo cliente. 600,00R$             1.200,00R$         2.400,00R$         

Horas contratadas ao mesmo 

preço negociável ( R$200,00/Hora)

iv) Atuação nos processos de regulação das 

expectativas e sinistros decorrentes de apólices de 

Seguro Garantia emitidas pelo cliente.

De acordo com o valor/hora do 

executante.

v) Apoio na intermidiação de acordos extrajudiciais 

para o adimplemento espontâneo das obrigações pelo 

Tomador e/ou Fiador contante na apólice

De acordo com o valor/hora do 

executante.

Complexidade
Atividade Trabalhos Especiais

✓ Sócio: R$ 700,00
✓ Advogado Sênior: R$ 500,00
✓ Advogado Pleno: R$ 300,00
✓ Advogado Júnior: R$ 200,00
✓ Estagiário: R$ 120,00

Tabela de Honorários Sugerida- Responsabilidade Civil (E&O/ D&O)

De Até Mínimo Máximo

1 - 50.000,00                     1.000,00                       2.500,00                       

2 50.000,01                     200.000,00                   2.501,00                       4.000,00                       

3 200.000,01                   400.000,00                   4.001,00                       5.500,00                       

4 400.000,01                   600.000,00                   5.501,00                       7.000,00                       

5 600.000,01                   800.000,00                   7.001,00                       8.500,00                       

6 800.000,01                   1.000.000,00               8.501,00                       10.000,00                     

7 1.000.000,01               2.000.000,00               10.001,00                     20.000,00                     

8 2.000.000,01               5.000.000,00               20.001,00                     30.000,00                     

9 5.000.000,01               - 30.001,00                     50.000,00                     

Faixa #
Prejuízo (R$) Honoários (R$)

✓ Valor fixado com base nas
horas para regulação

✓ Valor/hora: R$ 276,00
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Tabela de Honorários Sugerida- Property

De Até KM Estadia Alimentação

Sindicância - - 1.000,00R$   R$ 1,50 20,00R$          120,00R$       

Sindicância - 100.000,00R$   8% R$ 1,50 20,00R$          120,00R$       

Sindicância 100.000,01R$      150.000,00R$   9% R$ 1,50 20,00R$          120,00R$       

Sindicância 150.000,01R$      200.000,00R$   10% R$ 1,50 20,00R$          120,00R$       

Sindicância > R$ 200.000.01 - A combinar R$ 1,50 20,00R$          120,00R$       

Regulação - - Valor/Hora R$ 1,50 20,00R$          120,00R$       

Regulação Fast Flow - - A combinar - - -

Serviço
Resultado útil 

Honorários
Despesas

Valor/Hora: R$ 270,00

Tabela de Honorários Sugerida- Engenharia
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Tabela de Honorários Sugerida- Ressarcimento

De Até De Até

- 200.000,00R$        20% - - 100.000,00R$      15% - 10%

200.000,01R$          500.000,00R$        16% - 100.000,01R$          100.000,00R$      13% - 10%

500.000,01R$          1.000.000,00R$    14% - 300.000,01R$          600.000,00R$      14% - 10%

> R$ 1.000.000,00 - 12% 200.000,00R$        600.000,01R$          1.000.000,00R$   12% 200.000,00R$   10%

> R$ 1.000.000,00 - A combinar 10%

Êxito
Valor Recuperado

Honorários

Administrativo

Limite

Judicial

Valor Recuperado Honorários

Iniciais
Limite

✓ Forma de
pagamento
do pro-
labore a
combinar



Clientes
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Outras
Empresas

Partner

Fox Regulação e Auditoria, MedFox, NORN Risk Consulting &

Engineering e a Partner Haüptli Advogados & Associados, 

uma completa gama de serviços para uma análise plena de

riscos.

Medicina ocupacional, preven-

tivae serviços de perícia médica

Apoio ao mercado na prevenção

de perdas e zelar pela aplicação

de normas desegurança

Escritório especializado em Direito do

Seguro para atender seguradoras em

suas análises desinistros
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Departamento Operacional Avenida

Francisco Matarazzo, 1752, 17ºandar

Pompéia - CEP 05001-200 São Paulo/SP

Telefone: 55 11 3858-3234 /3965.9001

www.foxaudit.com.br

contato@foxaudit.com.br

https://www.facebook.com/foxreguladoradesinistro

https://www.linkedin.com/in/fox-regulação-auditoria-9560b730

https:/ / twitter.com/FoxReguladora

http://www.foxaudit.com.br/
mailto:contato%40foxaudit.com.br
http://www.facebook.com/foxreguladoradesinistro
http://www.facebook.com/foxreguladoradesinistro
https://www/
https://www/
https://www/

