


Umaempresado

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 um 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, Vida, Espelhamento de Gerenciamento .



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. 
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ESPELHAMENTO
Configuração de todas as regras e controles de apólice
Controle dos sensores, atuadores 
Automatização dos procedimentos
Controle de áreas de risco e alvos
Grids para gestão das viagens
Grid para gestão de carretas, localizadores
Grid para gestão de sinistros
Telões para gestão da performance da central
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Jornada

Controle via Posição, Macros e/ou App
Grid para gestão das marcações
Painel com os status 
Relatório no sistema 
Interação do motorista pelos status
App
Papeleta digital dos status
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Distribuição

Integração com sistemas ERP para a criação de 
SMP 
Grid de gestão das coletas/entregas 
Foto do canhoto e/ou avarias
Registro dos tempos de descarga e permanência 
no embarcador
App para baixas das entregas 
App para o condutor com funcionamento Off 
Line
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Logística

Telões para gestão dos tempos e movimentos
Telões de picos de velocidade
Grid de desempenho das viagens 
Situação Logística da Frota
SassMaq
Disponibilidade da Frota
Controle de temperatura
Tempos em Alvos
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CheckList
Checklist Veicular para controle dos;

Sensores
Atuadores
Sistema de iluminação
Sistema de Sinalização 
Manutenção
Documentação
EPIs

Checklist Rastreamento para controles

Sensores
Atuadores
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Pesquisa e consulta

Integração com parceiros para automatização 
das pesquisas.
Grids para gestão do cliente e/ou central.
BI para gestão de motoristas, veículos e 
carretas e suas situações cadastrais.



Monitoramento

Sistema 100% web
Posicionamento / Histórico de posições 
Mensagens
Não Conformidades
Viagens
Cadastros
Rotas



Abastecimento

Digitação manual
Diferenciação do abastecimento entre veículo e Termo King (carreta)
Fotos para comprovante da abastecida
Fotos para comprovação do odometrô

Leitura via QRCODE
Leitura automática dos itens do cupom fiscal



Mobile

App Gestor 
Plataformas IOS e Android
Posicionamento da Frota
Mensagens Recebidas 
Lançamento das viagens
Telão da Frota
Histórico de posições
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Integrações e Diferenciais

Integrações com todas as tecnologias de 
rastreamento do mercado
Integrações com sistemas ERPs
Integrações com EDIs
Integração padrão de viagens, coletas, entregas e 
posições
Projetos Customizados
Geo Referenciamento
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Segmentos de Atuação

REGULAÇÃ

O
Elaboração completa
de dossiê com apuração
de valores aindenizar.

JURÍDIC

O
Elaboração de parece
r técnico jurídico;
Responsabi l idade Civi l
; Seguro Garant ia;
ressarcimento
administrat ivo e judic ial ; 
apresentação de defesa; 
e instauração de
inquéri to pol ic ial .

AUDITORIA

Geração de  cer
tificado, após

conciliação dosdados, indicando
as 

divergências.
Averbação no ramo de 
transportes.

PERÍCIAS, 
GRAFOTÉCNICO E 
DOCUMENTOSCOPI
A

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

.



UmaempresadoComunicação com o Mercado Segurador

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



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,

17.º andar, Pompéia - CEP 05001-200

São Paulo/SP

11-3858-3234 –0800-109687

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


