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Soluções

Finanças Forenses

Combinando quase 50 anos de excelência de mercado 

e liderança, clientes ao redor do mundo têm confiado 

em nossos especialistas forenses para fornecer 

contabilidade em sinistros de seguros, suporte a 

litígios, contabilidade forense e depoimentos periciais. 

Soluções em Finanças Forenses

• Contabilidade Forense e Consultoria em Sinistros

de Seguros
• Contencioso Judicial / Arbitral
• Contabilidade Forense e Investigações de

Corrupção

Mitigação de Riscos e Prevenção de Perdas

Como líder internacional em mitigação de riscos e 

prevenção de perdas para qualquer nível empresarial, 

estabelecemos o padrão para criar programas que 

protejam sua organização e seus interesses. Oferecemos 

um conjunto abrangente de soluções de avaliação de 

riscos, auditoria, investigação e compliance.

Soluções para Mitigação de Riscos e Prevenção de 
Perdas

• Tecnologia Forense

• Antifraude, Compliance Corporativo e
Trainamentos

• Serviços de Integridade

• Serviços de Inteligência e Segurança

Grandes ou pequenos, quando problemas requerem solução, organizações em todo mundo 

confiam no nome Lowers. A Lowers Forensics International (LFI) é uma empresa de finanças 

forenses e mitigação de riscos globalmente conceituada, que orgulhosamente faz parte da 

família Lowers Risk Group.

Somos reconhecidos internacionalmente pelo trabalho realizado em uma ampla gama de 

questões, incluindo contabilidade de sinistros de seguros, investigações internacionais, 

litígios e disputas, inteligência, segurança e ações antifraude. Com a expertise e a 

vanguarda de nosso grupo executivo, aplicamos tecnologia de ponta para fornecer valor e 

insights precisos aos clientes que atendemos.

Sobre Nós
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Confiança para uma Resposta Imediata e 
Específica

Os impactos imprevisíveis e devastadores de 

perdas e eventos catastróficos requerem uma 

resposta imediata e específica. Nossos contadores 

forenses, independentes e objetivos compreendem 

o delicado equilíbrio entre crises, relacionamentos,

precisão e pontualidade que surgem durante o

processo de regulação de sinistros patrimoniais ou

acidentais.

Nosso time traz extensa experiência em assuntos de 

seguros patrimoniais, inconfidência, 

responsabilidade civil e de acidentes em todo o 

mundo.

Contabilidade Forense e Consultoria em 
Sinistros de Seguros

Revisamos e quantificamos os potenciais danos 

econômicos para nossos clientes. Nossa experiência 

inclui principalmente a análise e o cálculo de sinistros de 

seguros, incluindo: 

• Lucros Cessantes

• Despesas Extraordinárias

• Perdas de Inventário

• Interrupção Contingente de Negócios

• Inconfidência

• Sinistros Cibernéticos

• Danos Patrimoniais
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F I N A N Ç A S  F O R E N S E S

Contabilidade Forense e Consultoria em Sinistros 
de Seguros
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Plataforma com IA 

A Lowers Forensics International emprega sua plataforma 

Stratis™  para auxiliar as seguradoras a restabelecerem 

seus clientes, quantificando seus sinistros de lucros 

cessantes de maneira rápida e precisa. Este processo de 

contabilidade forense é totalmente integrado e orientado 

tecnologicamente, economizando tempo e dinheiro para 

as seguradoras e ajudando-as a extraírem o seu melhor, 

mesmo sob as piores circunstâncias.

Como o Stratis funciona:

2. Input de Dados 
do Sinistro

1. Processamento 
Automatizado de Sinistros

3. Revisão por Experts 4. Cálculos Finais

Sinistros de Seguro por Inconfidência

Frequentemente, funcionários desonestos causam 

prejuízos financeiros às empresas. A equipe da Lowers 

Forensics combina suas profundas habilidades em  

investigação forense contábil e preparações para seguros 

para ajudar as empresas a se recuperarem de perdas 

oriundas de atos desonestos de seus empregados.

Investigação de Perdas Cibernéticas

Nossos profissionais são experientes e habilitados para 

medir perdas cibernéticas e por bloqueio de operações. 

Isto inclui a quantificação de dados (IIP, Financeiros ou 

quaisquer outros) que foram potencialmente 

comprometidos devido a uma violação e a medição de 

lucros cessantes e custos adicionais associados a ataques 

por hacking e ramsonware.

Sinistros de Seguros Cibernéticos

Combinamos soluções de finanças forenses e mitigação de 

riscos para combater as perigosas ameaças à segurança 

cibernética de hoje e para recuperar a operação de nossos 

clientes com rapidez nos casos em que ocorre um ataque. 

Nossa equipe de contabilidade forense oferece suporte de 

investigação e evidências pós-incidente. Temos vasta 

experiência trabalhando em nome de empresas atacadas 

ou de suas seguradoras para quantificar danos decorrentes 

de perda de receita, despesas extras, ativos tangíveis ou 

reputação comercial.

Contabilidade de Sinistros de Catástrofes 
(CAT)

As catástrofes têm efeitos devastadores e de grande 

alcance tanto para os indivíduos como para as empresas. 

Raramente podemos controlar como os desastres nos 

afetam e ao mundo ao nosso redor, mas sempre podemos 

controlar como reagimos quando eles ocorrem. Como um 

escritório especializado em contabilidade forense, 

auxiliamos eficientemente as seguradoras na avaliação do 

valor dos sinistros para assegurar que eles sejam pagos de 

forma eficiente e precisa após um evento catastrófico. 

Pessoas. Potencializadas.



Testemunho Pericial Sobre Danos

Fornecemos análise e quantificação de danos (e, se 

necessário, relatórios e testemunhos periciais) no 

contexto de disputas empresariais tais como violação 

de contratos, propriedade intelectual e uma variedade 

de outros tipos de disputas, bem como disputas 

individuais tais como danos pessoais, perda de 

rendimentos e morte injusta.

Nossa experiência inclui:

• Tribunais federais e estaduais, bem como

ambientes de arbitragem.

• Ampla e profunda experiência em uma variedade de

setores, incluindo manufatura, varejo, hotelaria /

restaurantes, construção, comunicações, saúde,

imóveis, serviços financeiros e muitos outros.

• Da descoberta de fatos até o cálculo de danos,

desenvolvimento de estratégias, preparação para

julgamentos / arbitragens, negociações de acordos

e contestação de especialistas adversários com

testemunho pericial escrito e oral.

Alcance Internacional

Empresas multinacionais frequentemente têm 

discordâncias ou disputas transnacionais com entidades 

recém-adquiridas, fornecedores, concorrentes, clientes, 

agências governamentais ou acionistas. Essas disputas 

muitas vezes levam a outras. Quando uma organização se 

envolve em disputas desta natureza, incluindo litígio 

internacional, arbitragem ou mediação, nossa equipe pode 

romper as barreiras internacionais e fornecer uma análise 

profunda das questões financeiras, operacionais e 

econômicas que afetam o tema. Mobilizamos o suporte 

adequado para auxiliar nossos clientes em todas as fases 

da matéria em qualquer parte do globo.

Contabilidade Forense Globalmente 

Confiável para Assuntos Litigiosos

A Lowers Forensics International oferece uma equipe 

global de contadores forenses para levantar 

evidências financeiras sólidas e prestar testemunho 

pericial em depoimentos, tribunais e outros meios 

alternativos de resolução de disputas.

Advogados e clientes confiam na expertise do time 

Lowers, que atravessa o mundo, setores de mercado e 

áreas de atuação para extrair a verdade por trás dos 

números. Com experiência comprovada, nosso time 

auxilia clientes a trazerem clareza à realidade 

financeira em qualquer situação no decorrer de um 

litígio. 

F I N A N Ç A S  F O R E N S E S

Contencioso Judicial / 
Arbitral
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Avaliação de Empresas

Seja no contexto de litígio ou disputa, 

dissolução de processo matrimonial, compra 

ou venda de um negócio, questões de parceria 

ou de tributação de bens e presentes, nossos 

profissionais de avaliação certificados podem 

ajudar a atingir o objetivo pretendido com um 

relatório abrangente e sob medida.

Dissolução Matrimonial

Nossos profissionais trazem uma diversidade 

de experiências, permitindo-nos lidar 

praticamente com qualquer questão 

financeira que surja durante um processo de 

divórcio. 

• Renda disponível para análises de sustentação

• Análises de estilo de vida

• Rastreamento de ativos

• Rateio patrimonial

• Avaliações de negócios

• Testemunho pericial
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Análise de Litígios

Fornecemos preparação de grandes volumes de 

documentos, indexação e digitalização para litígios ou 

investigações, incluindo digitalização OCR, numeração de 

Bates e codificação.

Litígios Pós-Aquisição

Nossa equipe pode auxiliar em disputas envolvendo 

declarações fraudulentas e/ou ajustes contratuais de preço 

de compra pós-fechamento vinculados ao capital de giro ou 

provisões de rendimentos.

Resolução Alternativa de Disputas

Servimos normalmente como mediadores ou árbitros 

neutros em disputas pós-fechamento de fusões e 

aquisições sobre ajustes de preços de compra.

eDiscovery e Gerenciamento de Revisão 
Documental

O atual ambiente contencioso frequentemente requer 

a produção e/ou revisão de provas e evidências 

eletrônicas. 

• Identificação, preservação e coleta de dados

eletrônicos

• Processamento e hospedagem de dados

• Revisão documental supervisionada

• Staff jurídico especializado em revisões

• Revisão Assistida por Tecnologia ("TAR") para

assuntos maiores e mais complexos.



Paixão e Experiência sem Precedentes

Atos ilegais ou não autorizados - quer por 

funcionários, fornecedores, subcontratados ou 

desconhecidos - representam graves ameaças à 

integridade dos ativos e informações da empresa. A 

fraude e a corrupção podem causar danos 

incontáveis à reputação corporativa e prejuízos 

econômicos imensuráveis.

Nosso objetivo fundamental é assegurar que as 

reputações de nossos clientes permaneçam intactas 

e que o impacto de atividades fraudulentas ou 

corruptas seja identificado e rapidamente mitigado.

Investigações de Fraudes Ocupacionais

Auxiliamos os Comitês de Auditoria, a Administração, 

departamentos jurídicos e/ou a equipe de auditoria 

interna com uma investigação completa sobre 

alegações de fraude contra a entidade corporativa, 

incluindo esquemas comuns como : 

• Fraude de Fornecedores
• Funcionários Fictícios,
• Fraude no Contas a Pagar
• Desvio de Fundos
• Conluio

Investigações de Fraudes em 
Demonstrações Financeiras

Auxiliamos advogados externos na investigação de 

supostas irregularidades corporativas, incluindo 

declarações financeiras enganosas. Os esquemas 

clássicos incluem declarações sobrevalorizadas de renda 

e/ou ativos, assim como declarações subvalorizadas de 

passivos. Nossa equipe de CPAs experientes tem 

auxiliado as empresas Fortune 500 com questões 

complexas de retificação contábil, abrangendo vários 

períodos históricos de relatórios, a fim de negociar suas 

decisões com as autoridades governamentais.

F I N A N Ç A S  F O R E N S E S

Contabilidade Forense e Investigações de Corrupção
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Investigações de Suborno e Corrupção

Investigamos alegações de recebimento ou pagamento 

de suborno e tentativas de ocultar tal atividade, desde 

incidentes isolados "pontuais" envolvendo poucos 

funcionários até uma conduta mais generalizada 

envolvendo múltiplos atores em vários países. Nossa 

equipe de investigadores experientes tem conhecimento 

das nuances de várias leis anticorrupção existentes, tais 

como a Lei de Práticas Corruptas no Exterior ("FCPA") e a 

Lei de Suborno do Reino Unido (“UKBA”).

Due Diligence Forense

Auxiliamos os clientes na avaliação de seus riscos de 

FCPA e transações regulatórias e com suas necessidades 

de pré e pós-fechamento. Ajudamos a reduzir os riscos de 

execução das transações tanto no lado da compra como 

no lado da venda.

Tecnologia Forense

Encontramos e coletamos dados eletrônicos onde quer 

que estejam, bem como analisamos as evidências para 

localizar, identificar e extrair informações de valor 

probatório para uma investigação ou conflito. Além disso, 

podemos auxiliar na compilação de provas em um banco 

de dados pesquisável por investigadores e advogados em 

todo o mundo. Também custodiamos os dados e 

ajudamos na elaboração de consultas para ajudá-lo a 

encontrar o que você precisa quando você precisa.

Conformidade Contratual

Entendemos as complexidades e riscos relacionados ao 

cumprimento de contratos. Conduzimos avaliações de 

risco de carteiras de contratos, revisando contratos 

existentes e ajudando a identificar as áreas com maiores 

riscos. Conduzimos revisões de terceiros em nome dos 

direitos dos titulares para identificar receitas não pagas ou 

pagas a menor e royalties.

Risco da Cadeia de Fornecimento

A globalização expandiu muito a cadeia de fornecimento 

das organizações em todo o mundo bem como aumentou 

o risco associado a ela, tanto previsto como imprevisto.

Por exemplo, um terremoto no México pode prejudicar o

fornecedor de um fabricante nos EUA. Nossa equipe está

preparada para fornecer uma visão especializada sobre as

demandas contingentes que acompanham a gestão de

risco da cadeia de fornecimento.

Investigações de Perdas por Inconfidência

A realidade é que as fraudes acontecem e acontecem em 

um ritmo alarmante. Como contadores forenses, 

frequentemente desempenhamos o duplo papel de 

contadores e investigadores, a fim de ajudar as empresas a 

obter a clareza de que necessitam tão desesperadamente 

após a ocorrência de uma perda e para ajudar as 

companhias de seguros a resolver tais sinistros de forma 

rápida e justa.



Coleta e Preservação Forense de Dados

Existem dois objetivos em qualquer operação de coleta: 

extrair os dados rapidamente de forma fundamentada e 

fazê-lo de forma a otimizar o processamento e a revisão 

das evidências mais tarde. Embora muitos se superem no 

primeiro objetivo, eles podem ter dificuldades com o 

segundo, pois as implicações posteriores às coletas 

podem ser negligenciadas ou mal compreendidas. Nosso 

serviço de consultoria forense pode ajudá-lo a alcançar 

ambos os resultados, seja em apoio à sua equipe interna 

ou como um serviço "turn-key".

Tecnologia Inovadora para Preocupações 
Globais

Seja como uma oferta de serviços independente ou 

em conjunto com uma investigação ou litígio/disputa, 

nós oferecemos os mais avançados serviços de 

tecnologia forense em qualquer parte do mundo. Nós 

consideramos os objetivos e metas de nossos clientes 

e os executamos de forma técnica e juridicamente 

válida.

Nosso serviço de processamento de dados é projetado para 

corporações e escritórios de advocacia que requerem 

extração rápida, precisa e completa de metadados, 

eliminação e deduplicação. Nosso serviço de processamento 

de dados é projetado para corporações e escritórios de 

advocacia que requerem extração rápida, precisa e completa 

de metadados, eliminação e deduplicação.  Nosso serviço de 

processamento de dados é apoiado por equipes consultivas e 

experientes de gerenciamento de projetos e operações e 

pode ser realizado em todo o mundo através de nossos 

centros dedicados ou nas instalações de nossos clientes.

M I T I G A Ç Ã O  D E  R I S C O S  E  P R E V E N Ç Ã O  D E  P E R D A S

Tecnologia Forense
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Mineração de Dados

A Lowers Forensics empregará efetivamente toda 

experiência aliada à nossa metodologia com diversas 

técnicas de mineração de dados para detectar e prevenir 

atividades ilícitas e fraudes qualificadas. Protegemos 

nossos clientes empregando técnicas de mineração de 

dados para detectar fraudes em suas empresas e/ou 

proteger seus computadores e redes contra atividades 

ilícitas.

Somos especialistas nas "Big Four":

1. Fraude de Gestão

2. Fraude em Clientes

3. Fraude em Redes

4. Fraude em Computadores

Hospedagem

Após sua formação, a equipe da Lowers Forensics já 

possuía mais de duas décadas de experiência 

comprovada, fornecendo plataformas de 

hospedagem para vários clientes. Desde 2018, a 

Lowers Forensics tem mantido o hardware crítico, a 

infraestrutura e pessoal treinado necessário para 

manter estas plataformas em um ambiente de 

hospedagem 24/7 ultra seguro. Nosso pessoal, 

com conhecimento e experiência, trabalha 

diariamente com plataformas líderes de mercado 

como o Relativity e é especializado na migração de 

dados de uma plataforma para outra.

Revisão Assistida

A Lowers Forensics reúne equipes de revisão de 

forma rápida e eficiente em qualquer lugar dos EUA 

e em todo o mundo para entregar uma revisão 

documental rápida, precisa e de baixo custo.

As equipes são formadas com um número ideal de 

revisores e combinações de conjuntos de 

habilidades. Nossa abordagem orientada por 

métricas de talentos, nos permite selecionar 

membros individuais da equipe com base em suas 

habilidades de revisão de documentos e combiná-

los a um conjunto pré-determinado de critérios do 

projeto, que pode incluir:

• Conhecimento do assunto

• Fluência especial em idiomas

• Experiência precisa na indústria

• Familiaridade com a plataforma de análise do
cliente

Revisão Forense e Analítica

A Lowers Forensics é a equipe de trabalho ideal quando se 

trata de investigações e análises digitais. Nossa equipe tem 

analisado dados e realizado investigações forenses para 

marcas globais e escritórios de advocacia desde 2000. Se 

seus dados envolvem idiomas estrangeiros complexos, 

residem dentro de um aplicativo ou banco de dados 

customizado, desktop ou servidor, ou um dispositivo 

portátil - nós o ajudamos a tomar decisões fundamentadas 

em velocidade recorde.

Digitalização e Gestão de Documentos

Mesmo que você tenha pilhas e pilhas de documentos 

impressos, armazenados em um arquivo morto em um 

local remoto, podemos muitas vezes digitalizá-los no 

próprio local em qualquer formato (grampeados, 

encadernados, etc.) usando a mais recente tecnologia de 

digitalização óptica para economizar dinheiro em espaço 

de armazenamento ou para fins de investigação ou litígio. 

Os documentos eletrônicos podem então ser arquivados e/

ou carregados em um banco de dados pesquisável, como o 

Relativity.
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Avaliação de Riscos de Fraude

Hoje, neste exato momento, pode haver algum nível de 

atividade fraudulenta ocorrendo em sua organização. As 

empresas hoje enfrentam uma grande e aparentemente 

interminável variedade de riscos de fraude que podem 

variar desde o roubo por parte de funcionários, relatórios 

fraudulentos, corrupção, até a participação em atividades 

ilegais, como combinação de preços ou lavagem de 

dinheiro.

Conduzir uma avaliação de riscos direcionada é o 

primeiro passo para estabelecer um programa eficaz de 

gerenciamento de riscos de fraude. 

Nosso processo de avaliação e conformidade implica em:

• Identificar riscos significativos e questões emergentes

de compliance

• Auxiliar no alinhamento e coordenação das atividades

de compliance e gerenciamento de risco para que

possam ser incorporados ao negócio

• Monitorar e medir a conceito e a eficácia operacional

da infraestrutura, processos e controles de

compliance

Nosso processo envolve:

• Determinar os tipos gerais de fraude a que a

empresa esteja suscetível

• Definir as "Hipóteses de Fraude"

• Determinar a probabilidade de ocorrência de fraude

e onde ela pode ocorrer

• Determinar o impacto potencial dos riscos de fraude

identificados sobre a organização

• Estabelecer os riscos de fraude prioritários

• Comparar a cobertura de auditoria e de controles

com o risco específico de fraude

14

M I T I G A Ç Ã O  D E  R I S C O S  E  P R E V E N Ç Ã O  D E  P E R D A S

Antifraude, Compliance Corporativo e Treinamentos

Práticas Sólidas para uma Proteção Robusta

A fraude e a falta de um programa corporativo eficiente 

são riscos de negócio reais e significativos, enfrentados 

por empresas em todo o mundo que se não forem 

controlados, podem prejudicar significativamente os 

resultados de sua empresa e em última instância, 

comprometer sua reputação, integridade organizacional e 

até mesmo sua viabilidade.
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Avaliação de FCPA  Compliance 

Fornecemos avaliações de risco de conformidade 

com a FCPA para empresas tomarem medidas 

proativas para compreender seus riscos e 

exposição às leis globais antissuborno e 

anticorrupção. 

• Auxiliamos as empresas e seus assessores a

contemplar a divulgação voluntária ou acordo

com os reguladores

• Revisamos as operações da empresa, relações

com consultores e agências

• Revisamos transações em dinheiro, relatórios

de viagem de funcionários, práticas de

marketing e vendas

• Avaliamos registros contábeis para identificar

possíveis violações e investigar onde seja

necessário

Consultoria para Programas de Compliance

Ajudando as empresas a avaliar, desenvolver e aprimorar seus 

programas e procedimentos gerais de governança corporativa, 

revisamos as políticas e procedimentos corporativos e prestamos 

assistência com programas de formação, treinamento e auditoria 

interna.

Treinamentos em Compliance Anticorrupção/FCPA

Projetamos e fornecemos treinamento anticorrupção/FCPA para 

selecionar unidades de negócios, departamentos ou funções de 

uma empresa a fim de aprimorar seus conhecimentos e criar 

conscientização sobre as questões anticorrupção/FCPA e as 

políticas e procedimentos relacionados à empresa. 



Due Diligence de Fornecedores

A crise econômica, a intensa fiscalização governamental e 

o crescente foco no risco empresarial estão fazendo com

que as corporações globais e seus comitês de auditoria

examinem mais de perto como elas administram e

conduzem suas due diligences sobre fornecedores,

distribuidores, joint-ventures e clientes - definidos mais

amplamente como terceiros.

Aqueles com programas de due diligence já existentes 

estão descobrindo que não acompanharam o aumento 

dos riscos globais de fornecedores terceiros - 

particularmente nas áreas de antissuborno e corrupção - 

levando muitas empresas a se perguntarem o que 

constitui um programa de due diligence aceitável e 

quanta pesquisa e documentação são suficientes.

Ajudamos as empresas a criar um programa eficaz de due 

diligence de fornecedores para melhorar seus processos e 

tecnologias atuais para lidar com o ambiente regulatório 

global.

Avance com Confiança

A equipe Lowers oferece profunda experiência nas áreas 

de due diligence de fornecedores e triagem de 

antecedentes de funcionários. Adaptamos os programas 

ao perfil de risco único de seu setor e à natureza do 

relacionamento para lhe dar insights que possam ajudá-lo 

a seguir em frente com confiança.

M I T I G A Ç Ã O  D E  R I S C O S  E  P R E V E N Ç Ã O  D E  P E R D A S

Serviços de Integridade

Triagem de Antecedentes de Funcionários

Oferecemos uma ampla gama de verificações de antecedentes 

profissionais e serviços de triagem para ajudá-lo a tomar 

melhores decisões de contratação e administrar o risco de seu 

capital humano. Todos os nossos serviços são oferecidos com 

um rigoroso compromisso com a conformidade legal, exatidão e 

supervisão.

• Registros Criminais

• Registros Pessoais e de Identidade

• Referências e Confirmações

• Drogas e Saúde

• Consultoria

16
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M I T I G A Ç Ã O  D E  R I S C O S  E  P R E V E N Ç Ã O  D E  P E R D A S

Serviços de Inteligência 
e Segurança

Inteligência Corporativa Concorrencial

Um entendimento adequado dentro do contexto 

cultural e comercial local sobre reputações 

profissionais, relações governamentais, controles 

regulatórios e perfis empresariais são vitais para 

maximizar as oportunidades comerciais e minimizar os 

riscos de negócio. A Lowers pode ajudá-lo a alcançar 

este objetivo fornecendo:

• Inteligência concorrencial

• Informações sobre patrocinadores, parceiros,

agentes, clientes e fornecedores

• Controle de propriedade intelectual

• Inteligência pré-transação

• Concurso para o controle corporativo

• Proteção de marcas e patentes

• Inteligência sobre o mercado negro e produtos
falsificados

Um Olhar Para o Que Realmente Importa

As organizações de hoje enfrentam riscos em constante 

evolução que ameaçam a segurança e a proteção de seu 

pessoal, marcas e resultados. A equipe Lowers fornece 

serviços de inteligência e segurança concebidos para 

eliminar ameaças potenciais, mitigar os riscos e proteger 

proativamente o que realmente importa.

Investigações Privadas e Vigilância

Investigações privadas discretas às vezes são 

necessárias em litígios e antes ou depois de operações 

de fusão / aquisição. Também é necessário para 

descobrir potenciais ações indesejáveis de parceiros 

comerciais ou desvendar a verdade para tomar decisões 

fundamentadas.

Investigações Privadas:

Reúna informações de vários bancos de dados, tais 

como registros criminais, casamentos/divórcios, 

registros de hipotecas, educação superior, certificados, 

filiações empresariais etc.

• Localização de indivíduos

• Mídias sociais / pesquisas comportamentais

• Serviços de processamento

Vigilância:

• Coleta secreta de informações

• Investigação corporativa

• Sinistros de seguros

• Pedidos de indenização de trabalhadores

• Associações (amigos, colegas etc.)

• Avaliação de estilo de vida

• Contra vigilância



Rastreamento e Recuperação de Ativos

Em antecipação a litígios cíveis ou dissoluções 

matrimoniais, ou em casos onde a realização de um 

julgamento é necessária, a Lowers pode auxiliar na 

localização de bens em todo o mundo.

• Identificar a titularidade dos bens, para incluir bens

imóveis e participações societárias

• Identificar dívidas e passivos associados

• Processos de falência

• Reclamações, julgamentos e penhoras

• Resultados de internet e mídia adversa

Segurança Cibernética & Avaliações de Risco

A Lowers está na vanguarda para ajudar os clientes a 

lidarem com as realidades da vida na era do ciberespaço e 

da pirataria virtual. Nossa experiência na investigação de 

incidentes de alta tecnologia provou que os 

computadores podem ter memórias extensas e que na 

web, você pode correr, mas nem sempre pode se 

esconder.

A Lowers utiliza uma abordagem "ponta-a-ponta" para o 

Risco Cibernético, incluindo finanças forenses, mitigação 

de riscos e soluções preventivas. 

• Avaliações de risco cibernético e análise de impactos

• Ferramentas sofisticadas de software e metodologias

comprovadas para identificar as áreas onde você é

mais vulnerável a ataques virtuais

• Blueprint para entender sua probabilidade de perda e

as mudanças operacionais necessárias para mitigar os

riscos
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Auditorias de Segurança de TI e Compliance

Uma auditoria de TI é um ritual de iniciação para 

permanecer competitivo em seu setor. Nossa equipe pode 

ajudá-lo a se preparar e responder a uma auditoria de TI, 

seja ela realizada por auditores e examinadores internos ou 

externos. Nossa equipe internacional de auditoria tem 

vasta experiência realizando revisões (ou realizando 

auditorias em parceria com profissionais externos) 

utilizando uma ampla gama de estruturas e padrões de TI.

As penalidades por não cumprimento de normas 

regulatórias são altas, não apenas financeiramente, mas 

em termos de reputação da marca. Nós o ajudamos a 

interpretar a diversidade de padrões de governança de 

segurança de TI, determinamos sua tecnologia e suas 

necessidades de segurança e o auxiliamos a alcançar a 

excelência operacional.

Crime do "Sapatinho" (Tiger Kidnap)

O crime do "sapatinho" ou sequestro de familiares para 

forçar um indivíduo a participar em um crime é uma 

ameaça cada vez mais comum e angustiante que as 

empresas enfrentam em todo o setor bancário e de valores. 

É um risco que você não pode se dar ao luxo de ignorar. 

Como líder em mitigação de riscos e prevenção de perdas 

internacionais, a equipe Lowers tem experiência 

comprovada para ajudar a proteger seus funcionários, sua 

marca e seus lucros dos perigos deste crime dramático.

• Avalie seus riscos em relação a sequestros

• Reveja as políticas e procedimentos contra sequestros

• Valide os controles necessários

• Forneça atestado de controles internos

• Aumente a conscientização entre os funcionários

• Avalie e implemente treinamentos

• Mantenha a reputação de sua marca

Segurança nos Locais de Trabalho

Os locais de trabalho também são bem orientados a equipar 

adequadamente seus ambientes com um nível adequado de 

medidas de segurança física. A natureza e o escopo dessas 

medidas variam de acordo com o tamanho, volume de tráfego 

diário e natureza do negócio. A segurança física pode incluir:

• Equipe de segurança in loco

• Verificação de identidade (crachás de identificação, 
scanners biométricos)

• Dispositivos de vigilância (câmeras de segurança, detetores 
de movimento, drones, oficiais à paisana)

• Soluções de inteligência artificial (reconhecimento facial 
ativo; reconhecimento de armas de fogo etc.)

• Ferramentas de detecção (detetores de metais, cães 
farejadores)

• Defesas físicas (abrigos in loco, planos de saída de 
emergência, armamento, rádios)

• Ameaças físicas e terroristas a empresas, executivos e 
outros funcionários são um fato lamentável da vida em um 
mundo incerto

Programas de Treinamento Contra Franco 
Atiradores

Assim como você prepara os funcionários para responder a 

outras emergências, tais como incêndios ou tornados, com 

exercícios práticos, você deve prepará-los como reagir no caso 

de um franco atirador ou outra situação de violência no local de 

trabalho.

Um plano de treinamento completo englobará tudo, desde 

aprender a identificar e relatar sinais de alerta, até compartilhar 

informações sobre os recursos disponíveis para suporte aos 

funcionários, até saber o que fazer em um ataque por um franco 

atirador. A equipe Lowers fornece treinamentos direcionados a 

todos os níveis e partes interessadas da organização, desde 

funcionários, até voluntários, clientes e visitantes.



Purcelville
Sede Mundial
125 East Hirst Road, Suite 3C 
Purcellville, VA 20132
Tel: 540-338-7151

Londres
Sede Europeia
3rd Floor
70 Gracechurch Street 
London, EC3V 0HR
Tel: +44 203 968 8628

Miami
Sede Latam
Two Datran Center
9130 South Dadeland Blvd
Suite 1902
Miami, Florida 33156
Tel: 833-456-9377 

Contate a Lowers

New England
55 Dorrance Street 

Suite 204
Providence, RI 02903

Miami
1221 Brickell Avenue 

Suite 900
Miami, Florida 33131

Atlanta

1031 Cambridge Square 
Suite F
Alpharetta, GA 30009

Tel: 833-456-9377

New Jersey
30 Montgomery Street 
Suite 730
Jersey City, NJ 07302

Filadélfia
Two Logan Square
100 N. 18th Street
Suite 327
Philadelphia, PA 19103

Chicago
111 W. Jackson Blvd. 
Suite 17027
Chicago, IL 60604

Cidade do México
Blvd. Ávila Camacho No.36 
- Pisos 10 y 12, Col. Lomas 
de Chapultepec, Mexico 
Ciudad de Mexico, 11000 
México
Tel: +52 55 9171 2284

Buenos Aires 
Basavilbaso 1350 
Piso 9 of. 908
C1006 CABA 
Argentina
Tel: +54 11 5235 1550
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Dallas
6800 Dallas N Parkway 

Suite 200
Plano, TX 75024

Houston

16225 Park Ten Place 
Suite 500
Houston, TX 77084

San Diego
501 W Broadway
Suite 800
San Diego, CA 92101 

São Paulo
Av. Nações Unidas, 8501 – 
17° Andar
CEP – 05425-070 
São Paulo – SP
Brasil
Tel: +55 11 3434 6644

Puerto Rico
Metro Office Park
Metro Parque 7, Street #1, Suite 204 
Guaynabo San Juan PR 00968 Puerto Rico

Tel: +55 11 3434 6644



Pegada Global
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Denver

Knoxville

Atlanta
Charlotte

Tampa

Santo Domingo, RepúblicaDominicana
Kingston, 

Jamaica
San Juan, Porto Rico 

Porto Príncipe, Haiti

Cidade do Panamá, 
Panamá

Bogotá, Colômbia

Caracas, Venezuela

Lima, Peru

Assunção, Paraguai

Abu Dhabi, EAU

Beijing, China

Dhaka, 
Bangladesh

Nova Déli, India

Sri Lanka

Cidade do Cabo, África
do Sul

Tókio, Japão

Singapura, Malásia

Jakarta, Indonesia

Suva, Fiji

Apia, 
SamoaPort Vila, Vanuatu

Wellington, Nova Zelândia

Victoria, Hong 
Kong Taipei, Taiwan

Bangkok, Tailândia

Phnom Penh, 
Camboja

Manila, Filipinas

Port Moresby, 
Papua Nova Guiné

Fayetteville

Cidade do 
México

Houston
Dallas

Purcellville
New Jersey
Filadélfia
New England
Virginia

Londres

Buenos Aires, Argentina

Miami

Chicago

San Diego

São Paulo, Brasil






