
COVID-19
Um Guia para Calcular os Danos

Econômicos e Interrupção de Negócios

A perspectiva pela contabilidade forense



Aos nossos clientes e amigos da indústria,

Como sabem, estes são tempos sem 
precedentes para nossa indústria. Lowers 
Forensics International estabeleceu um 
ambiente de trabalho remoto para garantir 
a segurança de nossos funcionários e suas 
famílias. Além disso, tomamos precauções 
adicionais ao visitar nossos clientes e temos 
implementado todas as recomendações do 
CDC. Juntos podemos superar esta situação 
e melhorar nosso sentido de comunidade com 
compaixão e ações positivas.

Nos preparando para o aumento potencial 
do volume de reclamações relacionadas ao 
COVID-19, a Lowers Forensics International 
elaborou este guia para você e seus colegas. 
Nosso Guia de Interrupção de Negócios 
traz ao leitor a informação necessária sobre 
indústrias específicas baseado nas diferentes 
experiências de nossos executivos através 
de suas carreiras. Entendemos que existam 
muito mais elementos a serem considerados, 
mas nosso time entende ser proveitoso 
poder trazer a vocês esse guia geral. Sermos 
proativos e estarmos preparados é a chave 
fundamental nesta situação disruptiva. 

INTRODUÇÃO

Marc Johnson
Presidente,
Lowers Forensics International  

Joe Scarlato
Presidente, Internacional
Lowers Forensics International
 

Deixe-nos poder auxiliá-lo de alguma 
maneira. Ao olhar para o futuro da nossa 
indústria, vamos ver todos triunfarem e 
superarem um evento tão devastador. 
Entretanto, aceite este pequeno gesto de 
nossa parte.

Sinceramente,

Marc

Joe
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Ainda que estas políticas sejam necessárias 
para restringir a propagação do virus, as 
mesmas terão efeitos graves e duradouros na 
economia.

Possível impacto na Indústria de Seguros

A indústria de seguros constitui a coluna 
vertebral e a rede de segurança da economia. 
Devido ao fato das pequenas empresas dos 
Estados Unidos estarem a ponto de fecharem 
devido à pandemia, cada dia vemos mais 
debates e artigos de legisladores sobre a 
lista de seguros para se manterem abertas 
as empresas. Os proprietários de negócios 
confiam em suas apólices de seguro para 
proporcionar a restituição financeira que 
lhes permitam continuar pagando  seus 
funcionários, e manter suas portas abertas 
depois da recuperação de catástrofes.

Durante este momento difícil, os segurados 
apresentarão avisos de sinistro derivados 
de cancelamentos de viagens, interrupções 
da atividade comercial, dominuição da 
produtividade e problemas da cadeia de 
suprimentos que afetam negativamente 
o desempenho dos negócios. Sujeitos à 
cobertura disponível e ao ordenamento 
jurídico, a indústria de seguros deverá 
responder a estes sinistros.

A indústria de seguros está se preparando à 
medida em que aumentam as preocupações 
sobre a pandemia do coronavírus (COVID-19), 
devido ao crescente número de casos 
reportados em todo o mundo. Segundo o 
Centro para o Controle e a Prevenção de 
Enfermidades (CDC), o vírus é uma “situação 
emergente e em rápida evolução” para a qual 
ainda não alcançamos o conhecimento de 
todos os detalhes. Portanto é bem difícil avaliar 
as implicações completas que o vírus trará em 
escala mundial e para o mercado de seguros, 
ainda assim, podemos analisar a informação 
disponível e utilizar nossa experiência prévia em 
eventos catastróficos como o 11 de setembro 
de 2001, o furacão Katrina e o Deepwater 
Horizon para nos prepararmos da melhor 
maneira possível.

Impacto nos Negócios

O impacto do COVID-19 em todo o mundo 
pode afetar para sempre a forma como os 
negócios operam. Não estávamos preparados 
para uma pandemia desta magnitude. 
Por sorte, nosso governo e líderes empresariais 
têm se unido para proteger a população 
mediante a implementação de políticas que 
incluem o distanciamento social e o trabalho 
remoto para evitar o colapso do sistema de 
saúde e da economia.

Para proporcionar uma resolução oportuna 
e precisa destes sinistros, cada indústria e 
cada negócio devem se analisar, em função 
dos cenários únicos que enfrentam por 
ocasião desta pandemia.

Cremos que as seguintes sete indústrias se 
verão mais afetadas pelo COVID-19. Como 
tal, aproveitamos a ampla experiência 
coletiva de nosso time executivo de 
contabilidade forense para descrever 
uma visão geral do impacto potencial, as 
percepções de experts e as considerações 
chave para poder auxiliá-lo a proporcionar 
um melhor apoio a seus segurados.

1. Hotelaria

2. Restaurantes

3. Comércio de Varejo

4. Trabalho Informal / Temporário

5. Serviços Legais e Financeiros

6. Médicos

7. Indústria do Entretenimento

INDÚSTRIAS AFETADAS
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OBSTÁCULOS GERAIS



• Reconhecer que os hotéis provavelmente 
terão uma média de tarifas diárias mais 
baixas e um volume menor diário de 
reservas.

• Os cancelamentos também serão um 
obstáculo. Apesar das políticas de 
cancelamento dos hotéis, é possível que eles 
possam recuperar receitas parciais dadas 
as circunstâncias. É provável que os hotéis e 
aluguéis de temporada experimentem uma 
grande quantidade de reservas canceladas 
que não seguem um protocolo normal de 
cancelamento.

• O fechamento dos serviços desenhados 
para atrair hóspedes pode afetar tanto as 
reservas quanto as receitas geradas durante 
a estadia destes hóspedes.

• Dado que o turismo é motivado por atrações 
e eventos locais, o fechamento de comércios 
a estes vinculados também devem ser 
considerados. Quando as atrações estão 
fechadas, os hotéis ao redor que hospedam 
os viajantes sofrem danos colaterais. Já 
estamos observando que isso se converte 
em um problema importante para Disney, 
Broadway e os esportes profissionais 
que suspenderam temporariamente suas 
operações.

Sumário do Impacto

Considerando que muitas empresas têm 
implementado restrições a viagens não 
essenciais e que as pessoas temem contrair 
o COVID-19, o turismo e a indústria hoteleira 
têm sido e seguirão sendo afetados. É 
provável que isso continue até que se 
contenha a propagação do virus e sejam 
disponibilizadas tanto uma vacina como uma 
cura. As universidades e os colégios estão 
enviando os estudantes para seus lares e os 
mesmos estão finalizando seus estudos ou 
até mesmo seus períodos letivos desde suas 
casas. Os cancelamentos de cerimônias de 
formatura que levam milhares de amigos 
e formandos a viajarem, terão implicações 
relevantes nas receitas dos hotéis.

A perspectiva dos peritos 

• Considerar os custos adicionais 
incorridos para limpar e sanitizar com 
maior frequência as áreas comuns e os 
quartos de hotel para ajudar a reduzir 
a propagação do virus e aliviar as 
preocupações de seus hóspedes.

HOTÉIS

• Também é importante considerar 
a sazonalidade da indústria e cada 
destino turístico. A indústria hoteleira é 
essencialmente sazonal com flutuações e 
fluxos baseados no clima, na temporada 
e no calendário escolar. Uma estação de 
esqui, por exemplo, pode ter excesso de 
hóspedes durante a temporada de esqui, 
mas pode estar muito menos ocupada ou 
inclusive fechada quando a temporada 
termina. Cada negócio é único e somente 
sua equipe gerencial pode proporcionar 
uma melhor visão dos fluxos regulares 
deste negócio, sendo importante que 
essa equipe seja uma fonte confiável de 
informação durante todo o processo de 
sinistro.

Considerações chave 

• Diminuição da demanda

• Fechamento dos serviços chave de 
atrações turísticas 

• Cancelamento de reservas 

• Economia de custos devido a uma 
menor taxa de ocupação 

• Custos adicionais de sanitização e 
limpeza

• Sazonalidade 
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• Além da cobertura sobre a folha de 
pagamento, é possível que as apólices 
cubram as gorjetas que os atendentes teriam 
recebido durante o período de indenização.

• É possível que a apólice de seguros tenha 
cobertura para funcionários que cobram 
por hora, ainda que esta cobertura 
tipicamente só seja observada em apólices 
de restaurantes de alta qualidade.

• Ao calcular o impacto a curto prazo 
de um restaurante, é crucial avaliar 
adequadamente as vendas conforme o dia 
da semana. Em geral os restaurantes obtém 
a maior parte de seu faturamento de quinta 
a sábado. Adicionalmente existem algumas 
promoções como “happy hour” que podem 
impactar o faturamento. 

• É provável que os restaurantes tenham uma 
deterioração excessiva dos alimentos devido 
à falta de clientes.

• Clientes que compram gift cards de seus 
restaurantes favoritos para utilizar depois 
da pandemia, é outro elemento que se deve 
considerar ao analisar o faturamento real 
durante o período afetado.

Sumário do Impacto

A pandemia do COVID-19 está afetando 
consideravelmente os restaurantes. 
Estamos vivendo níveis sem precedentes de 
autoridade civil obrigatória, que resulta em 
fechamentos parciais ou totais. Os governos 
federais, estaduais e municipais têm limitado 
a maioria dos restaurantes ao serviço de 
delivery, unicamente com o fim de reduzir o 
agrupamento de pessoas.

A indústria dos restaurantes está lutando para 
atender seus clientes. Estamos observando 
que cada vez mais restaurantes estão se 
associando com serviços de entrega, mas 
é pouco provável que isso permita aos 
restaurantes manter o nível de vendas que 
estavam obtendo antes da pandemia. Os 
restaurantes se encontram em uma situação 
particularmente difícil devido à natureza 
específica do serviço de alimentação e ao 
temor público frente à contaminação.

A perspectiva dos peritos 

Existe uma série de fatores considerados por 
nossos contadores forenses para ajudar as 
seguradoras a calcular este impacto. Kaye 
Shelton, Vice Presidente Senior da Lowers 
Forensics International, apresenta as seguintes 
considerações:

RESTAURANTES

Considerações chave 

• Deterioração de alimentos 

• Falta de clientes 

• Perda de venda de produtos de alta 
margem (licores e sobremesas)

• Economia de custo laboral 

• Receitas potenciais através de 
serviço de entrega 

• Vendas de gift cards
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• Considerar qualquer diminuição das receitas
antes do pronunciamento das autoridades
civis, já que isso não pode ser indicativo
de tendências de vendas ajustadas, que
podem ser utilizadas como base durante o
fechamento parcial ou total.

• O segurado cobra seus clientes pela entrega
de produtos em domicilio durante o período
de quarentena? Isso pode impactar os níveis
de receita.

• O segurado oferece serviços on-line?
Para as grandes cadeias, é mais provável
que a resposta seja sim; essas possíveis
implicações devem ser consideradas.

• Deve-se considerar receitas obtidas com a
venda de gift cards. Particularmente, para
as lojas menores. Muitas pessoas estão
comprando gift cards agora com o propósito
de apoiar os negócios e resgatá-los mais
tarde.

• O segurado possui uma política de
drive through? Muitos locais não estão
permitindo que os clientes entrem nas lojas,
mas oferecem a entrega dos produtos
no estacionamento. Desta forma, isso se
consideraria uma operação parcial durante
o período de perda.

• Considerar qualquer aumento da receita
antes do fechamento das lojas decorrentes
do incremento de compras necessárias
durante a pandemia. No mínimo isso pode
afetar receitas projetadas e a análise de
tendência de faturamento.

VENDAS NO VAREJO

Sumário do Impacto

O COVID-19 está gerando um impacto 
dramático nas cadeias de supermercados, 
pequenos negócios e empresas familiares, 
incluindo aqueles que aparentemente se 
beneficiam de compras em escala de produtos 
comestíveis, produtos de limpeza,  produtos de 
papel e produtos não perecíveis.

O fechamento massivo de lojas está ocorrendo 
diariamente, incluindo pontos de vendas de 
grandes marcas e um número crescente de 
centros comerciais e shopping centers. É bem 
provável que no momento em que você esteja 
lendo este guia, todas as lojas de varejo não 
essenciais já estejam fechadas.

A perspectiva dos peritos 

Kyle Aldridge, vice-presidente da Lowers 
Forensics International, aponta as seguintes 
considerações para pedidos de sinistro de 
perdas por interrupção de negócios 
relacionadas ao COVID-19 no mercado de 
varejo: 
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VENDAS NO VAREJO  (Cont.)

Considerações chave

• Fechamento das lojas
• Falta de clientes nas lojas 
• Aumento de vendas pós reabertura 

da loja
• Custos/Gastos que continuam e não 

continuam
• Impacto da cláusula de Autoridade 

Civil 
• Vendas de gift cards

• Deve-se considerar as receitas quando 
reabram as lojas e as operações voltem à 
normalidade. Ou seja, ao reabrir uma loja, 
deve-se considerar os aumentos posteriores 
às perdas do negócio à medida que os 
clientes retornam. Como a apólice aborda 
essas entradas? Tais aumentos poderiam ser 
considerados como uma receita potencial 
de recuperação ou poderiam ser parte do 
impacto geral do evento no negócio?

• Solicitar esclarecimentos sobre os dias 
afetados e os motivos específicos do 
fechamento. O fechamento ocorreu devido 
a uma imposição do governo? Deve-se 
verificar a cláusula de Autoridade Civil em 
relação à documentação do governo local. 
Os negócios foram impactados por serviços 
limitados ou por um horário limitado? Foram 
afetados devido ao temor dos funcionários 
ou devido à pandemia?

• Deve-se considerar problemas potenciais 
com fornecedores e as imitações de estoque 
durante a pandemia. Por exemplo, se 
existem custos incrementais aos produtos 
relacionados a frete e se é possível que esses 
custos incrementais sejam repassados aos 
clientes.

• Considerar os níveis de inventário antes do 
sinistro e depois do sinistro. Qual é o valor de 
cobertura para os produtos (preço de venda 
ou custo)? O segurado tem direito, conforme 
a apólice, de se desfazer de qualquer 
mercadoria avariada?

• Revisar os custos/gastos contínuos e não 
contínuos, incluindo: arrendamento, folha de 
pagamento, serviços públicos, publicidade, 
frete, reparos e manutenção.

• Obter uma cópia do contrato de 
arrendamento e revisar as cláusulas de 
Autoridade Civil e Créditos de Arrendamento 
dos proprietários. O segurado paga um 
percentual de suas vendas ao proprietário 
conforme o contrato de arrendamento?
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ECONOMIA GIG
/ fechamento para manter o reconhecimento 
de sua marca entre os consumidores, o 
que lhes permitirá voltar logo a um nivel de 
negócios saudável posterior ao fechamento.

• Algumas empresas podem sofrer uma perda 
potencial de mercado caso seus concorrentes 
inovem ou ofereçam serviços complementares 
aos clientes durante o período de fechamento.

• É importante considerar também os custos 
de recursos humanos, como treinar e manter 
funcionários. A mudança de funcionários 
de uma empresa para outra aumentaria os 
custos de contratação de novos funcionários.

Sumário do impacto 

A falta de movimento da força de trabalho 
mundial tem impactado significativamente 
a economia “Gig” (autônomos, freelancers, 
etc.). Na maioria dos países, aplicativos de 
serviços compartilhados (transporte, entregas, 
viagens) estão vendo uma grande redução de 
uso. As cidades parecem povoados fantasmas 
e as pessoas tem receio de contratar serviços 
destes fornecedores. Ainda que a economia Gig 
estivesse se tornando a nova “regra”, o COVID-19 
afetou o setor, fazendo com que operar neste 
ambiente tenha se tornado extremamente difícil. 
Existem muitos fatores a serem considerados,  
mas no final, a demanda é que verdadeiramente 
impulsiona a economia Gig.

A perspectiva dos peritos 

O presidente da Lowers Forensics International, 
Joe Scarlato, aborda as seguintes idéias chave 
para sinistros relacionados ao COVID-19 na 
economia Gig:

• A economia Gig se baseia na demanda e é 
principalmente móvel, sendo que as decisões 
regulatórias vão desempenhar um papel 
importante e deve-se considerar como parte 
de qualquer ajuste a um sinistro coberto.

• É possível que as empresas de economia 
Gig precisem aumentar seus gastos de 
publicidade durante o período de quarentena 

Considerações chave 

• Custos de treinamento quando a demanda 
aumentar após a pandemia 

• Aumento de faturamento com outros 
serviços para manter custos correntes 

• Atraso no desenvolvimento de novas funções 
para aplicativos, sites de internet, etc .

• Cancelamento de publicações, cláusulas 
de força maior e atraso em contratos de 
publicidade

• Custos publicitários durante e depois do 
fechamento, devido à quarentena, até que 
se recupere a demanda 

• Aumento potencial da demanda devido ao 
aumento de viagens e movimentos do setor 
público
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• As apólices de seguro geralmente cobrem o 
negócio ou, especificamente, a localidade onde 
há a perda e não o funcionário individual que 
fatura suas horas. Os reguladores necessitam 
determinar a causa da perda. Por exemplo, se a 
localidade da perda (escritório) está aberta e 10 
funcionários estão em casa recuperando-se do 
COVID-19; isso seria o suficiente para ativar a 
cobertura?

• os funcionários executivos (sócios, diretores e 
gerentes) geralmente possuem computadores 
portáteis e a capacidade de acesso remoto ao 
servidor de arquivos corporativos. É possível 
que alguns funcionários não tenham acesso a 
computadores ou acesso ao servidor de forma 
remota. Também requerem supervisão adequada 
quando se trabalha em atividades financeiras. 
Com o distanciamento social e a quarentena em 
casa, os executivos de uma empresa de serviços 
pessoais devem poder continuar operando 
enquanto que os demais funcionários podem 
experimentar ineficiências significativas. Essas 
ineficiências devem ser consideradas.

• Empresas de serviços profissionais também se 
verão afetadas por seus clientes e seu ambiente. 
Os negócios de seus clientes podem fechar, o 
que também leva a uma redução dos clientes 
que necessitam de assistência legal, contábil ou 
consultiva. 

Sumário do Impacto

A pandemia do COVID-19 criará circunstâncias e 
dificuldades únicas para as empresas de serviços 
profissionais em um futuro próximo. Ao trabalhar 
em sinistros resultantes, será importante ter uma 
compreensão completa da cobertura, do negócio 
e da clientela do segurado, o ambiente onde o 
segurado realiza seus negócios e as contas e 
registros contábeis disponíveis para analisar o 
pedido de sinistro do segurado.

Para o propósito desta discussão, abordaremos os 
sinistros que envolvem as empresas que faturam 
“honorários” para gerar receitas. As empresas de 
contingência (pagas com base no resultado sobre 
determinado assunto), irão  requerer um enfoque 
completamente diferente.

Ainda que nossa análise relacionada a essa 
indústria seja muito consistente, cabe notar que 
cada segurado e funcionário dentro de uma 
companhia é único. Portanto, nossa análise é 
detalhada por funcionário. É importante notar que 
um percentual alto destes sinistros consideram um 
período afetado mínimo (menos de um mês).

A perspectiva dos peritos

David Gardiner, Vice Presidente Senior da Lowers 
Forensics International, aponta os seguintes 
aspectos em relação a avisos de sinistro de 
interrupção de negócios resultantes do COVID-19, 
dentro dos setores de serviços jurídicos e 
financeiros.

SERVIÇOS JURÍDICOS E FINANCEIROS

• As seguradoras devem compreender o tipo de 
empresa que apresentar o aviso de sinistro e 
como sua linha de serviço poderia afetar suas 
receitas no futuro.

• Outros fatores da apólice a se considerar 
são perdas de novos projetos. Uma fonte 
importante para que as empresas de serviços 
profissionais obtenham novos projetos são 
os esforços de mercado presenciais como 
apresentações, seminários e conferências. Com 
o cancelamento de tais eventos, pode-se reduzir 
significativamente o surgimento de novos 
projetos para a empresa.

• Baseado em experiência, é recomendável 
incorrer em custos para mitigar a interrupção do 
negócio. Cada dia que uma empresa de serviços 
profissionais passa sem cobrar, pode significar 
para ela milhares ou milhões de dólares.

Considerações chave 

• Ter entendimento do que está 
causando o dano econômico

• Impacto na linha de trabalho

• Custo associado a uma equipe de 
trabalho flexível

• Perda potencial de novos projetos ou 
casos

• Diminuição da produtividade em 
horas faturáveis.
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CONSULTÓRIOS MÉDICOS
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• Infelizmente, poucos médicos e dentistas 
estão equipados atualmente, entretanto, 
podem incorrer em gastos adicionais para 
utilizar terceiros que oferecem serviços de 
telemedicina para estendê-los aos seus 
clientes atuais. Isto poderia ajudar a mitigar 
a perda pela interrupção do seu negócio.

• A esterilização é especialmente importante 
para os profissionais de saúde, que 
podem incorrer em gastos adicionais para 
comprar material de limpeza e garantir um 
lugar de trabalho limpo para pacientes e 
funcionários.

• Os médicos e dentistas provavelmente verão 
um aumento de cancelamentos durante os 
primeiros meses da pandemia e é menos 
provável que os pacientes já reprogramem 
suas consultas para frente. Os médicos 
podem mitigar um pouco deste aspecto se 
possuirem várias localidades, dirigindo seus 
pacientes a localidades ainda não afetadas.

• Os médicos podem compensar a perda 
de receita durante a pandemia com maior 
volume de consultas quando a taxa de 
infecção diminuir e seus pacientes estiverem 
mais dispostos a sair de casa.

Sumário do Impacto

Pode ser difícil imaginar qualquer aspecto 
da indústria de saúde que experimente 
uma perda de pacientes ou receita, dada a 
pandemia mundial. Entretanto, antecipamos 
que os médicos e dentistas particulares 
sofrerão, já que os pacientes que estão bem ou 
não estão gravemente doentes, prorrogarão 
suas visitas de rotina para distanciarem-
se socialmente. Contudo, aqueles que 
estão gravemente doentes provavelmente 
continuarão apresentando-se em massa aos 
prontos socorros de hospitais para receber 
atendimento.

Perspectiva dos peritos 

John Ganss, vice-presidente sênior da Lowers 
Forensics International, oferece os seguintes 
insights:

• Os fornecedores de serviços médicos que 
tem a capacidade de oferecer telemedicina, 
poderiam estar bem posicionados para 
trabalhar desde suas casas durante a 
pandemia. Isso deve ser considerado no 
ajuste de qualquer sinistro.

Considerações chave 

• Esterilização 

• Diminuição de consultas 

• Gastos extras de limpeza 

• Aumento de receita após a abertura 

• Telemedicina 

• Cobrança 

• Estatísticas indicam que quatro de cada 
cinco trabalhadores norte-americanos vivem 
de “cheque em cheque”. Como resultado, os 
médicos e dentistas podem ter problemas 
para cobrar os pacientes quem pagam de 
seu próprio bolso.



lowersforensics.com   |   +55 11 3434 6644   |   11

ENTRETENIMENTO E EVENTOS

• Os custos são muito variáveis nesta 
indústria e os custos fixos devem ser 
revisados por uma eventual redução, força 
maior ou cancelamento completo.

• Registros de presença de eventos já 
realizados, historicamente são um 
indicador importante do que se poderia 
obter se não houvesse ocorrido a 
pandemia.

• Para fins de folha de pagamento, existem 
funcionários remunerados por hora 
que devido às suas habilidades únicas e 
específicas, podem considerar-se pessoas 
chave, apesar de não serem assalariados.

• O aumento de receita fora de temporada 
devido à reprogramação de grandes 
eventos deve ser considerada como um 
crédito ao cálculo de lucro cessante.

Sumário do Impacto

Devido à natureza desta pandemia, os eventos 
de entretenimento praticamente foram 
suspensos em todo o mundo. A NBA, NHL, 
NCAA e MLB, assim como shows, conferências, 
cinemas, parques temáticos e muitos outros 
lugares de entretenimento se viram afetados 
sem uma data definitiva para regressar.

O impacto destas suspensões se estende não só 
a times e estádios, como também às concessões, 
fornecedores e prestadores de serviços. O efeito 
dos funcionários em licença, a recontratação 
de funcionários assim que o negócio volte a 
funcionar e o restabelecimento rápido das 
operações, levarão a um impacto econômico 
significativo.

A perspectiva dos peritos 

O presidente da Lowers Forensics International, 
Marc Johnson, apresenta suas observações 
pautadas em sua ampla experiência 
trabalhando com avisos de sinistro de negócios 
de entretenimento e eventos:

• É possível reprogramar eventos específicos. 
Deste modo, as receitas do evento devem 
ser consideradas ao calcular os danos 
econômicos.

Considerações chave 

• Venda de ingressos / cancelamento de 
reservas 

• Contratos com fornecedores: 
Cancelamentos, força maior, atrasos 

• Economia de folha de pagamento 
• Reagendamentos potenciais 
• Impacto potencial em patrocínios, perda 

de receitas de publicidade
• Contratos / Receitas de televisão



1. Justificativa

Algumas pessoas simplesmente têm uma 
natureza inerente que lhes permite cometerem 
atos desonestos intencionalmente. Outros e 
particularmente durante situações extremas, 
podem racionalizar um ato fraudulento e 
conseguir justificar a si mesmos de forma que 
seja consistente com o seu código de ética 
pessoal.

2. Oportunidade

O fraudador reconhece uma oportunidade de 
ganhos e normalmente crê que tem um baixo 
risco de ser descoberto. As oportunidades 
podem derivar de controles internos 
deficientes, segurança escassa, falta de 
controle de acesso para operar atividades 
gerenciais, etc.

3. Pressão

A necessidade e a ganância são pressões 
ou incentivos comuns para cometer fraudes. 
A pressão financeira que muitas pessoas 
sofrerão durante esta pandemia é uma forma 
comum de pressão, que pode combinar com a 
oportunidade de fazer com que a fraude seja 
mais atrativa.

Consideração especial: Um aumento nas fraudes
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D. Mark Lowers, CFE, Chief Executive Officer, 
Lowers Risk Group

Eventos como a pandemia do COVID-19, 
podem demonstrar um nível surpreendente de 
humanidade por parte de muitas pessoas. Para 
outras, pode gerar a pressão, a oportunidade e a 
justificativa para beneficiarem-se de uma maneira 
fraudulenta.

Além de lidar com essa emergência de saúde e 
segurança pública; as pessoas, as organizações, os 
reguladores, incluindo a Organização Mundial de 
Saúde, enfrentam outra preocupação: a fraude em 
nível de pandemia. Desde esquemas de phishing 
por correio eletrônico e mensagens de texto, 
organizações beneficentes falsas, até esquemas 
financeiros tipo “Pump-and-dump”, os fraudadores 
estão aproveitando o medo e a incerteza do 
público em geral.

A indústria dos seguros continuará sendo afetada. 

Para entender porque a pandemia do COVID-19 
está se convertendo em um terreno fértil para 
a fraude em todo o setor de seguros, devemos 
considerar o Triângulo da Fraude, uma teoria de 
três elementos criada em 1953 pelo criminalista 
Donald Cressey. Até hoje, os examinadores 
profissionais de fraude confiam que a teoria do 
Triângulo da Fraude pode ajudar a compreender 
os fatores que levam aos fraudadores a se 
aproveitarem de uma situação como a que vivemos 
neste momento, na qual a maioria das pessoas 
elevam sua moral e praticam a solidariedade e a 
compaixão.



         Faça sua investigação

Investigue qualquer pessoa ou organização 
solicitando doações. Mais importante ainda, 
ao fazer uma doação pela internet, certifique-
se de que o site seja seguro. Atualmente 
existem golpistas que criam sites falsos e 
inclusive utilizam organizações legítimas 
para solicitar informações financeiras para 
explorar ainda mais um indivíduo que realize 
a doação. Verifique os registros oficiais para 
garantir que as organizações possuam boa fé e 
inclusive se as organizações estão registradas 
adequadamente.

         Não clique!

Com mais pessoas trabalhando de forma 
remota, os esquemas de phishing por correio 
eletrônico podem ser mais difíceis de controlar, 
portanto as pessoas devem estar ainda mais 
atentas a estes esquemas. A maioria das 
empresas aplicam protocolos de segurança, 
entretanto, os funcionários que trabalham 
desde suas casas podem se sentir mais 
confortáveis usando seus dispositivos móveis 
ou computadores pessoais. Estes dispositivos e 
máquinas não formam parte do ecossistema de 
segurança corporativa e são mais vulneráveis 
aos golpistas cibernéticos. Lembre-se do lema: 
“se algo é bom demais pra ser verdade, então é 
possível que não seja”.

          Revise sua caixa de correio física

Além das fraudes em seguros, a falsificação 
é uma preocupação particular hoje em dia. 
Com um estímulo financeiro a ponto de ser 
distribuído, os indivíduos estarão atentos a 
cheques que possam ser assinados facilmente 
e falsificá-los com uma identificação 
simples. Esteja atento à sua caixa de correio, 
e caso ela esteja em um muro ou local 
por perto da porta principal, considere 
instalar uma campainha com vídeo ou uma 
câmera que detecte movimento. Durante 
o furacão Katrina, os cartões FEMA foram 
roubados e vendidos por centavos de dólar 
e os contribuintes norte-americanos foram 
vítimas de fraudes. Tenha cuidado!

É com preparação e consciência que 
podemos deter os golpistas. A ACFE – 
Associação dos Examinadores de Fraude 
Certificados, da qual sou membro, tem muita 
informação em seu site da web www.acfe.org  
e recentemente publicou vários artigos sobre 
o Coronavírus e os esquemas de fraude que 
estão sendo cometidos em todo o mundo.

Desejo a todos boa sorte ao navegar por 
essa difícil situação e com fé, convicção e 
comunidade logo veremos um mundo melhor.

Como examinador certificado de fraudes e 
CEO da Lowers Risk Group, uma empresa 
global de gestão de riscos empresariais, meu 
foco em momentos como este é garantir que 
nossos clientes e nossa companhia estejam 
protegidos contra fraudadores e os esquemas 
que empregam para se aproveitar de pessoas 
inocentes e organizações desprevenidas. 

A seguir, alguns conselhos que podem ser 
benéficos para você, sua empresa, seus 
clientes e sua família, enquanto enfrentam esta 
pandemia.

        Aumente sua consciência

Considere com quem está fazendo 
negócios ao lidar ou revisar um sinistro. 
Existem indivíduos predadores que buscam 
indenização por qualquer meio necessário. 
Incêndios criminosos, inundações maliciosas, 
contratos de representação vorazes são casos 
comuns em que se questiona uma cobertura. 
Por exemplo, um colega trabalhou em um 
caso onde um regulador público coagiu o 
proprietário de um negócio a assinar um 
contrato de representação de 75% sobre a 
recuperação total. O proprietário estava tão 
ocupado lidando com o sinistro do seguro, que 
assinou o documento sem lê-lo. Ignorância 
talvez, mas fraude certamente. 
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CONSIDERAÇÃO ESPECIAL: UM AUMENTO EM LITÍGIOS 
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Uma testemunha pode converter-se em 
um perito especialmente quando se trata 
da cobertura de interrupção de negócios. 
Um profissional de sinistros pode ser uma 
testemunha no que se refere ao cálculo de um 
sinistro patrimonial, mas pode converter-se em 
um perito se esse sinistro patrimonial entrar em 
litígio.

Além de conhecer a diferença entre uma 
testemunha e um perito, seu especialista 
necessita ter um entendimento profundo dos 
cálculos de sinistros.

Saber como calcular as perdas por interrupção 
de negócios ou compreender o conceito da 
indenização pela cobertura de interrupção 
de negócios é extremamente importante. 
Entretanto,  compreender realmente as 
variáveis associadas às receitas e custos de uma 
indústria assim como os impactos de conceitos 
de recuperação ou mitigação, perda de 
atração, folha de pagamento ordinária, o preço 
de venda de estoques, perda versus atrasos 
etc., pode representar a diferença entre ganhar 
e perder um caso.

Com o aumento potencial em litígios como 
resultado da pandemia do COVID-19, será de 
vital importância contar com o time adequado 
para um resultado equitativo e oportuno.

Karl Weisheit, Vice Presidente Senior,
Diretor de Contencioso

Como Vice Presidente de litígios da Lowers 
Forensics International, acho que é importante 
abordar os problemas que nossos clientes 
deveriam ter em conta dado um evento desta 
magnitude.

Os peritos são essenciais quando se considera 
alguns dos problemas chave que podem 
surgir desta pandemia. Quer seja contratando 
nossa firma, quer seja qualquer outro perito, 
queremos assegurar que nossos clientes 
foquem nas qualidades adequadas e façam a 
melhor escolha para a sua organização.

Em primeiro lugar certifique-se de que 
seu especialista realmente compreenda a 
diferença entre uma testemunha e um perito e 
como os dois podem se sobrepor na cobertura 
de interrupção de negócios.
  

O perito é uma pessoa que está qualificada 
como expert por conhecimento, habilidade, 
experiência, capacitação ou educação e 
que pode atestar em forma de opinião ou de 
outra maneira se seu conhecimento científico, 
técnico ou outro conhecimento especializado 
pode auxiliar ao juiz do caso para 
compreender a evidência ou a determinar um 
fato em questão.

Um perito pode basear sua opinião em fatos ou 
dados do caso dos quais tenha sido informado 
eu tenha observado pessoalmente.

Os peritos podem atestar sobre opiniões 
baseadas em evidências inadmissíveis, 
desde que  a evidência seja do tipo que os 
especialistas confiam razoavelmente. Um 
perito pode ser um especialista acreditado em 
medicina, psicologia, economia, contabilidade 
e muitas outras áreas. Por exemplo, um 
contador pode atestar sobre questões de 
interrupção de negócios para uma empresa que 
tenha sofrido uma perda.

A testemunha é um indivíduo que conhece os 
fatos do caso através de uma participação 
direta ou observação dos elementos 
envolvidos. Isso pode incluir um profissional 
de contabilidade especializado em sinistros, 
que analisa um sinistro patrimonial. Em geral, 
as testemunhas não oferecem depoimento 
de opinião, entretanto, o tribunal pode 
permitir que algumas testemunhas ofereçam 
depoimento em forma de opinião, se esse 
depoimento se basear racionalmente 
na percepção da testemunha e ajudar 
a compreender o seu depoimento na 
determinação de um fato em questão. Isso 
pode ocorrer especialmente se uma disputa 
de sinistro de propriedade se converte em um 
litígio.



Trazendo Inovação para 
Sinistros de Interrupção 
de Negócios

A Lowers Forensics facilita o trabalho de 
pequenos sinistros usando a potência de 
nosso software proprietário acionado por 
AI (Inteligência Artificial). As companhias 
de seguros podem obter uma economia 
significativa com a tranquilidade de que 
seus pequenos sinistros de BI serão tratados 
rápida e precisamente.

Contabilidade de Pequenos Sinistros

Realizado por 

Resultados em 48
Horas

Oferecemos rapidez
e precisão sem 
precedentes, os quais 
são possíveis graças 
ao processamento de 
dados, a automação e 
a modelagem de nosso 
software.

Completamente
Personalizável

Podemos personalizar 
nossos cálculos com 
modelos incorporados 
específicos da indústria e 
modelos personalizados 
disponíveis para riscos 
complexos.

Processo
Automatizado

Agilizamos a
comunicação com clientes 
através de atualizações 
automáticas e follow ups.

Uma Ferramenta, não 
um Robô

Nossos cálculos estão 
respaldados por uma 
equipe de contadores 
forenses com décadas de 
experiência em diversas 
linhas de seguros.

Padronizado e 
Simplificado

Nosso relatório de uma 
página oferece uma visão 
rápida do cálculo e os 
montantes de alto valor.

Economiza de 40% a 
60% em Comparação 
com a Contabilidade 
Manual

Preço fixo de US$849
ou US$1,449 para a maioria 
dos sinistros. Descontos 
disponíveis em múltiplas 
localidades.
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Uma presença global
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Os impactos sem precedentes e as 
devastadoras perdas por eventos 
catastróficos requerem respostas oportunas e 
específicas.

Nossos contadores forenses independentes 
entendem o delicado equilíbrio entre crise, 
relações, precisão e pontualidade, ao abordar 
assuntos que surgem durante ajustes em 
sinistros de BI.

Permita-nos ajudá-lo a navegar através das 
diferentes situações criadas pelo COVID-19, 
e lhe traremos sempre a combinação 
correta entre experiência, automatização e 
capacidade de resposta.

Trazendo clareza a 
complexos problemas

Cidade do México


