
FOX REGULAÇÃO E 
AUDITORIA

REGULAÇÃO DE 

SINISTROS / 

RAMOS 

ELEMENTARES



QUEM SOMOS?
A Fox é um a empresa especializada na prestação de suporte ao  mercado segurador, 

atuando em todo o território nacional há 25 anos nos segmentos:

• Sindicâncias;

• Regulações;

• Auditorias;

• Recuperação de Bens e afins.



PROPERTY
• Análise e enquadramento conforme as Condições Gerais;

• Determinação de VR(Valor em risco) e/ou VRA(Valor em risco atual);

• Apuração de prejuízos;

• Análise de salvados;

• Busca de ressarcimento;

• Averiguação quanto a veracidade dos fatos e da reclamação;

• Integração das diferentes frentes envolvidas no sinistro;

• Soluções customizadas e adaptadas para cada evento;

• Qualidade e comprometimento quanto as SLA’s;

• Atuação em prevenção e combate à fraude durante a regulação do processo.



ENGENHARIA CIVIL

• Assistente técnico de perícias judiciais;

• Emissão de parecer técnico e laudos de engenharia;

• Inspeções técnicas in loco;

• Avaliação de projetos e orçamentos.



ENGENHARIA MECÂNICA

• Descrição para estudo físico e mecânico:

• Analise de materiais e ensaios;

• Analise de nexo causal;

• Analise de dinâmica dos corpos;

• Estudos para analises forenses;

• Apuração dos danos para todo material ou processo mecânico.



SINDICÂNCIA

• Pesquisas confidenciais;

• Consultas ao sistema SCPC/Boa Vista para pesquisa de saúde financeira;

• Assessoria médica para casos de seguro de vida com emissão de laudo médico;

• Auditoria quanto a saúde financeira empresarial;

• Departamento jurídico com certificado digital para leitura de processos judiciais, do âmbito civil e 

criminal.



Equipe técnica

• Auditores

• Reguladores

• Comissários de Avarias

• Peritos

• Advogados

• Engenheiros

• Médicos

• Contador e Atuário

• Apontamento de riscos 

jurídicos

Treinamento

• Constante treinamento

interno e externo da  

equipe e colaboradores

Vistorias

• In loco com drone;

• Atendimento em Contingência

Assistência 24 horas

• Fornecimento de serviços  

personalizados de 0800  

para atendimento e  

abertura de sinistros



ÁREA DE ATENDIMENTO



Property (Residencial,  

Empresarial e Condomínio)

Engenharia Civil /  Avaliações 

e  Acompanhamentos de

Obras

Vida (Morte Natural,  Acidental, 

Invalidez) - Departanento 

Médico Próprio

DPVAT (Administrativo e  

Judicial)

Levantamento de Bens

Análise de Risco

Exame Grafotécnico /  

Assistência Pericial /  

Laudos

Departamento de  

Estatística

Engenharia  

Mecânica / Pericias  

em Máquinas e  

Equipamentos

Transporte (SOS, Avarias,  

Roubo, Furto, Desvios,  

Apropriações Indébitas e  

Averbações)

Automóvel (Roubo, Furto,  

Perda Total, Parcial e  

Vistorias)

DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO



Departamento Operacional
Avenida Francisco Matarazzo, 1752,  

17ºandar, conjunto 1719 - Pompéia  

CEP 05001-200 - São Paulo/SP

contato@foxaudit.com.br

Telefone: 55 11 3858-3234

mailto:contato@foxaudit.com.br

