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SMOOTH JOURNEY
CONEXIG

LINHA DE SERVIÇO:

GOVERNANÇA, RISCO, FRAUDE E CONFORMIDADE (GRFC)

As organizações em seus ciclos de operação e projetos especiais estão expostas a situações desafiadoras 
devido aos ambientes em que atuam, ainda mais quando operam frequentemente em ambientes jurídicos, 
políticos e sociais em constante mudaça e, em alguns casos, instáveis.

Essas ameaças podem promover eventos de fraude perpetrados por funcionários que, em condições 
cotidianas, correm o risco de tomar decisões contrárias aos padrões corporativos e/ou à lei.
Para lidar com essas situações a partir de sua própria governança corporativa, as organizações devem 
ter adequada disciplina em realação aos riscos, que lhes permita identificá-los e responder em tempo 
hábil com o estabelecimento de controles e medidas que os protejam de fraudes, corrupção e quaisquer 
eventos ou outros tipos de infrações.

Ter regras claras de atuação perante seus stakeholders é igualmente essencial, uma vez que as organizações 
devem ser geradoras de confiança e integridade para atingir seus objetivos de negócio.

As consequências da materialização dos riscos são graves. Além de causar impactos jurídicos e financeiros, 
e implicações jurídicas aos seus administradores e colaboradores, os danos à reputação gerados podem 
ser muito elevados e até ameaçar a sua própria sobrevivência.

Diante desse cenário, o risco deve ser objetivamente mitigado e evitado o quanto possível. Eventuais 
impactos, no caso se materializem, devem ser minimizados, principalmente diante de investigações e 
demandas de órgãos governamentais e judiciais.
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M +1 786 570 0186 contact@conexig.com www.conexig.com 1001 Brickell Bay Drive Suite 2700

Miami, FL. EE.UU. 33131
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  GOVERNANÇA, RISCO, FRAUDE E CONFORMIDADE (GRFC)

A CONEXIG oferece às organizações nas diferentes situações complexas que podem 
enfrentar, serviços de alto nível que garantem a gestão adequada de riscos ou 
contingências nas áreas de prevenção e mitigação de impactos indesejados.

Sistema de Compliance
Com base no amplo conhecimento do funcionamento das organizações 
e na capacidade de identificar seus riscos de fraude, corrupção 
e suborno, desenhamos e implantamos Sistemas de Compliance 
integrando as áreas, processos e funções de responsabilidade, gestão 
e monitoramento para garantir sua eficácia.

Sistema de prevenção a Lavagem de Dinheiro
A partir de uma abordagem baseada no risco, estruturamos os 
elementos de gestão de riscos relacionados aos eventos de Lavagem 
de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo de acordo com os padrões 
da Basiléia e FATF.

Auditorias de Compliance
Realizamos verificações e monitoramentos contínuos sobre a eficácia 
dos Sistemas de Compliance, identificamos oportunidades de 
melhoria, geramos planos de ação e realizamos os apoios necessários 
para garantir um alto nível de melhoria.

Auditorias FCPA e outras Auditorias padrões
Temos o conhecimento e a experiência para verificar a aplicação 
efetiva dos padrões internacionais de acordo com os regulamentos e 
precedentes relacionados à FCPA e à UK Bribery Act.

Mecanismos para fortalecer o ambiente de Compliance
Realizamos acompanhamento especializado com o objetivo de 
verificar o funcionamento e adequação dos processos de tomada de 
decisão, identificando oportunidades de melhoria ou aplicação de 
medidas em situações de crise, reforçando a governança corporativa.

Treinamento
Oferecemos treinamentos em temas especializados e relevantes para 
os setores, além de treinamentos presenciais e virtuais para promover 
e consolidar uma cultura de Compliance.

E-Discovery
Em descoberta eletrônica (E-Discovery) e análise forense digital, 
fornecemos serviços eletrônicos de busca, localização, segurança 
e exame de dados com a intenção de usá-los como evidência em 
disputas e investigações forenses.

Due diligence
Identificar e conhecer plenamente os parceiros com quem as 
organizações se relacionam mitiga a exposição dos riscos relacionados 
a terceiros e, assim, situações questionadas por omissões nesses 
processos. Nesse sentido, somos especialistas em conduzir verificações 
de antecedentes e relatórios de medição de integridade.

Auxiliamos nossos clientes a superar os desafios da gestão de riscos de forma proativa e/ou reativa. 
As empresas do setor de infraestrutura, engenharia e construção geralmente investem muito tempo 
e dinheiro para lidar com requisitos e problemas de conformidade e têm grande dificuldade para 
implementar mecanismos e controles de governança corporativa adequados para ajudá-las a identificar, 
medir e gerenciar riscos (incluindo risco relacionado à fraude). Contamos com uma equipe multidisciplinar 
com as competências necessárias para atender as necessidades do seu projeto.
A equipe CONEXIG, amplamente qualificada, multidisciplinar e internacional, é formada por auditores 
forenses, profissionais certificados em análise e técnicas de combate à fraudes, crimes financeiros e 
lavagem de dinheiro. Nosso time possui experiência comprovada em gestão de compliance, controles 
internos, gerenciamento de riscos e gestão de TI, com rica experiência em análise forense e investigações 
criminais.
Localizados fisicamente em 14 países, mas com presença global, nossos profissionais prestam serviços 
de alta qualidade, padronizados e ajustados à realidade jurídica e específica dos diversos setores nos 
diferentes países onde estamos presentes.
Alguns dos serviços específicos:

ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS CONTRA FRAUDE E CORRUPÇÃO
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  INTELIGÊNCIA CORPORATIVA

Due diligence especial
Estamos presentes em projetos ou transações relevantes como 
aquisições e fusões, consórcios, joint ventures realizando atividades 
de verificação abrangente de perfis das contrapartes, relevantes para 
fechamentos e aditamentos bem-sucedidos.

Pesquisa Corporativa e Transfronteiriça
Nossos especialistas têm experiência em busca de ativos, coleta de 
informações em campo, coleta e processamento de evidências digitais, 
entrevistas com fontes humanas e investigações corporativas (canais 
de denúncia e Whistleblower). Atuamos sob rígido protocolo de 
atividades que estabelece um equilíbrio adequado entre a necessidade 
de conhecimento e preservação dos direitos de sigilo, habeas data e 
direitos trabalhistas.

Também atendemos nossos clientes em situações de denúncias de 
órgãos reguladores e outras autoridades, para as quais replicamos os 
procedimentos de coleta de elementos probatórios e provas físicas 
realizados pelas autoridades administrativas. Com isso, antecipamos 
as constatações e prestamos as informações em tempo hábil à equipe 
jurídica de nossos clientes para que possam fazer uso dos mecanismos 
de negociação e defesa oferecidos pelas diferentes regulamentações.  

Especialistas
Temos especialistas focados na prática forense para casos de fraude e 
em diferentes disciplinas como TI, contabilidade, finanças, criminologia 
e afins. Podemos auxiliar os nossos clientes i) na assessoria pré-
contenciosa, ii) na preparação de perícias, iii) na homologação de 
perícias e iv) na análise crítica de outras perícias (e contra- perícias).

Liderança experiente: Felipe Gutierrez é o fundador e sócio-diretor da CONEXIG, ele também 
é o líder da linha de serviços de Governo, Risco, Fraude e Conformidade (GRFC) da CONEXIG.

NOSSA EQUIPE GRFC

FELIPE GUTIERREZ
FUNDADOR E SÓCIO-DIRETOR

Baseado em Houston, Felipe detém os títulos de Bacharel em 
Contabilidade, Mestrado em Economia, Pós  - graduação em Direito  
de Construção e Infraestrutura e LLM em Direito de Construção e 
Arbitragem. É profissional certificado  em PMP, CIA, CRMA, IBEC e 
CCA.

Felipe é registrado como profissional contábil (contador) no Brasil, 
sendo também registrado como perito em contabilidade pelo 
Conselho Brasileiro de Contabilidade e membro aceito do MRICS e 
do CIArb.

Nos primeiros 6 a 8 anos de sua carreira, ele auxiliou clientes em 
gestão de risco, governança corporativa, conformidade e fraude. 
Depois, durante 12 a 14 anos, Felipe lançou e desenvolveu linhas 
de serviços de consultoria para a KPMG no Brasil e para a Hill 
International (posteriormente HKA) em seis países da América 
Latina. Ele atuou como Testemunha Especializada (expert witness) 
em vários países da América Latina em arbitragens internacionais 
e diferentes casos submetidos a diferentes regras, incluindo ICC e 
CAM-CCBC.

Fluente em português (nativo), espanhol, inglês, possuidor de 
conhecimentos avançados de francês, Felipe é fundador e sócio-
diretor da CONEXIG.
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 NOSSA EQUIPE GRFC NOSSA EQUIPE GRFC

Especialistas listados em ordem alfabética Especialistas listados em ordem alfabética

DENNIS ALLEN
Consultor Executivo

Dennis L. Allen tem mais de 40 anos de experiência trabalhando com empreiteiros, 
proprietários e desenvolvedores no desenvolvimento geral de projetos, 
preparando e monitorando os controles de custo de projetos e ajudando a 
gerenciar o risco em todos os processos operacionais e de desenvolvimento. 
Como consultor de litígios, atuou como testemunha especialista em alguns dos 
maiores projetos imobiliários e reivindicações nos Estados Unidos e no exterior, 
analisando tópicos como auditorias de custos reais, custos trabalhistas e 
equipamentos, perdas financeiras, seguros reclamações, custos de aceleração, 
lucros cessantes, custos de câmbio acumulados, reclamações de seguros e 
custos de atraso. Ele também atua em disputas contratuais e outros assuntos 
entre empreiteiros governamentais e governos estaduais ou federais.
Dennis é Bacharel em Contabilidade e Contador Público Certificado (CPA). Ele é 
membro da RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) e é Certified Fraud 
Examiner (CFE) da National Association of Certified Fraud Examiners, Certified 
in Financial Forensics (CFF) com AICPA, Certified Construction Industry Financial 
Professional (CCIFP) com CFMA, Certified Construction Auditor (CCA) com 
NACA e Certified Cost Consultant (CCC) com AACEi.

RAQUEL CÉSPEDES
Parceiro e Diretor de Conformidade e Ética

Raquel é advogada colombiana com pós-graduação em direito comercial 
e mestrado em Gestão de Riscos. Ela é certificada como Diretora de Risco e 
Conformidade e em nível avançado em Combate à Lavagem de Dinheiro e 
Financiamento do Terrorismo. Ela trabalhou em questões de ética e compliance 
como encarregada de compliance para multinacionais com responsabilidade na 
Colômbia, Equador e Venezuela, e participou do Comitê de Ética da América do 
Sul em multinacionais dando suporte nas decisões de governança corporativa. 
Raquel liderou projetos que visam uma ampla disseminação da disciplina em 
riscos aplicada na concepção e implementação de sistemas e programas de 
ética e compliance para empresas multinacionais que operam na Colômbia, com 
foco no assessoramento em temas como sistemas de compliance; programas 
anticorrupção, antissuborno, antifraude e sistemas de lavagem de dinheiro 
e financiamento do terrorismo. Ela também dirigiu projetos que alinham 
princípios corporativos, valores, estruturação de códigos de ética e conduta 
e processos de gestão de mudanças para reforçar uma cultura empresarial 
ética a partir da própria governança corporativa. Professora convidada sobre 
questões relacionadas à conformidade em importantes instituições de ensino 
na Colômbia. É autora do livro Compliance, Ethics in Business. Editoria Legis.

ANDREW BRODKEY
Consultor Executivo

Andrew B. está baseado em San Antonio, TX. Andrew tem mais de 30 anos de 
experiência na indústria de mineração e fala espanhol em nível avançado. Ao 
longo de sua carreira em várias instalações e projetos de mineração nos Estados 
Unidos e na América do Sul, Andrew representou várias empresas de mineração 
e participou como consultor em grandes projetos de construção, avaliação 
de propriedades e projetos, aquisições e alienações, due diligence, avaliação 
e modelagem financeira, e como perito. Andrew desempenhou funções 
importantes em projetos de mineração, aquisição e alienação de empresas, 
avaliação técnica, modelagem financeira, avaliação, negócios e contratos 
complexos. Ele tem profunda experiência no setor com contratos EPCM, 
governança corporativa e relatórios de valores mobiliários, financiamento, 
licenças ambientais, violações ambientais, liquidação de sanções e danos, bem 
como desafios de recursos humanos.

EUGENE MWANSA
Country Director - África do Sul

Eugene é um profissional com experiência em gerenciamento de programas e 
projetos, consultoria e assessoria em todo o desenvolvimento de infraestrutura 
e ciclo de investimento, avaliação e revisão de investimentos em projetos de 
capital, gestão e revisão de contratos, otimização de custos, gestão de equipes e 
desenvolvimento de capacidade, planejamento estratégico, monitoramento e 
avaliação. Tendo trabalhado como líder de equipe de mais de trinta funcionários 
em sua posição como engenheiro de operações no início de sua carreira, como 
gerente de contrato para desenvolvimento de infraestrutura ao longo dos anos, 
como gerente de desempenho ao longo de sua carreira e como consultor de 
confiança para um cliente diverso base, Eugene tem um histórico comprovado 
de formação e gestão de equipes, bem como trabalhar com clientes em todos 
os níveis de negócios e motivar equipes para o alcance de metas. estabelecido. 
Acostumado a representar os interesses da organização e a trabalhar com uma 
base de clientes diversificada e várias partes interessadas durante seus mais 
de 20 anos de experiência de trabalho, Eugene demonstrou sua capacidade de 
transcender facilmente as diferenças étnicas, sociais e culturais.
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 NOSSA EQUIPE GRFC NOSSA EQUIPE GRFC

Especialistas listados em ordem alfabética Especialistas listados em ordem alfabética

JOÃO ORZZI
Partner e GRC Diretor & Cyber Law

Orzzi é Prof. Pós Grad em Administração, com especialização em Contabilidade, 
Auditoria e Sistemas de Informação pelo Instituto Mauá de Tecnologia. 
Possui MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Don Cabral, Leadership 
Development Programm pelo INSEAD, além de Graduando em Direito pela 
Universidade Anhembi Morumbi.
Nos seus mais de 30 anos de experiencia, com trajetória de muito sucesso, passou 
por várias empresas líderes nos segmentos de energia, telecomunicações, 
infraestrutura, serviços e consultoria; onde ocupou posições de Diretoria em 
áreas estratégicas como gestão de riscos corporativos, controles internos, 
auditoria, governança corporativa e compliance.
Como executivo, Orzzi tem foco em transformações disruptivas em ambientes 
de constantes desafios e pressão por resultados. Facilidade no trânsito com 
acionistas, conselheiros e investidores, traz uma visão da inovação e da 
exploração positiva dos riscos, análises preditivas e práticas preventivas e de 
continuidade de negócios e grande experiência em investigações corporativas 
de alta complexidade; trazendo consigo experiência prática em governanca 
corporativa, gestao de riscos, compliance, riscos ciberneticos, due diligence, 
controles internos, direito digital, Cyber investigation e muitos mais.

FABIO ELIAS
Consultor Executivo

Fabio é um profissional com 22 anos de experiência na área de construção 
e infraestrutura, com ênfase em Gestão de Contratos e Obras, Administração 
Jurídica e Contratual, Controladoria, Estruturação de Projetos e Estudos de 
Viabilidade Econômica. Fabio é brasileiro, residente em Lima, Peru, desde 
2010. Engenheiro Civil formado pela Universidade Bandeirante de São 
Paulo, com especialização em Direito Administrativo e Project Finance pela 
Universidade ESAN, MBA em Gestão Empresarial pela Escola de Pós-Graduação 
GERENS, Especialização em Mineração pela Escola de Pós-Graduação GERENS, 
Especialização em Arbitragem e Construção do Direito do Design Virtual - VDC 
pela Universidade de Lima. Piloto RPAS (Drone) certificado pela DGAC do Peru. 
Fabio fala português, espanhol, inglês (nível intermediário).

GUILLERMO ALARCÓN
Consultor Executivo

Guillermo é peruano, Economista Licenciado em Lima, com estudos de MBA, 
Diploma PDD da Escola de Administração da Universidade de Piura. Guillermo 
tem mais de 30 anos de experiência profissional nas áreas financeira, contábil, 
administrativa, recursos humanos, logística, tesouraria, controle documental, 
manutenção e infraestrutura e sistemas em corporações globais em engenharia 
e construção, serviços tecnológicos, meio ambiente, imobiliário, indústria, 
concessões público-privadas, especialista na definição de estratégias para 
rentabilizar operações e novos negócios, melhoria de processos, geração de 
indicadores e orçamentos. Change manager com visão global, orientação para 
resultados, liderança de equipes multidisciplinares e alto nível de negociação. 
Especialista em análise de risco financeiro e geração de novas estratégias, visão 
global com foco em conquistas para eficiência financeira, criação de valor, 
desenvolvimento de equipes nacionais e multinacionais.
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 NOSSA EQUIPE GRFC

Especialistas listados em ordem alfabética

OSCAR PAREDES
Sócio

Profissional com formação acadêmica em Administração Pública, Administração 
de Empresas (MBA), Relações Internacionais e Segurança e Defesa. Ao longo 
de sua carreira de mais de 35 anos, foi consultor em questões regulatórias 
para grandes empresas do Caribe e da região Andina com o objetivo de 
ajudá-las a entender e administrar adequadamente seus riscos, bem como 
participou de estratégias e táticas de apoio aos Clientes mitigando seus 
riscos. Liderou equipes de especialistas forenses e criminais quando ocupou 
cargos de responsabilidade em Inteligência, Investigação Criminal e Segurança 
Corporativa. Tem especialização e experiência em Gestão de Riscos, Prevenção 
de Perdas, Prevenção de Fraudes, Prevenção de Lavagem de Dinheiro e 
Financiamento do Terrorismo, Prevenção da Pirataria de Serviços de Áudio e 
Vídeo por Assinatura e Prevenção do Mercado Ilícito: Adulteração, Contrabando, 
Falsificação e Pirataria.
Por 14 anos esteve vinculado ao setor bancário equatoriano como responsável 
pela segurança do Banco Popular del Ecuador, Banco Pichincha e Produbanco. 
Nessas entidades, dirigiu os programas de prevenção à fraude bancária em 
suas diferentes modalidades e apoiou as unidades de prevenção à lavagem de 
dinheiro.

ROB HOGARTH
Consultor independente

Rob Hogarth é um consultor independente baseado na Austrália. Rob é um 
Barchelor of Economics da Sidney University e um membro do The Institute of 
Chartered Accountants da Austrália (FCA). Rob fala inglês (nativo) e indonésio 
(conversação apenas). Rob tem vasta experiência em conselho consultivo 
e comitês de auditoria, ele também tem experiência em governança, risco, 
fraude e conformidade. Rob é diretor não executivo e presidente do comitê de 
auditoria e visão geral do orçamento da Nusantara Resources Limited; membro 
do Comitê de Auditoria e Risco (ARC) da Australian Mining Consultants (AMC); 
diretor da Nustream Investments Limited (anteriormente Oceania Environment 
Management Limited); diretor e presidente do Comitê de Auditoria e Risco do 
TAFE Gippsland; diretor da Pegnel Resources Exploration Pty Ltd; Presidente 
Independente do Comitê de Risco e Auditoria (RAC) da Autoridade de Proteção 
Ambiental de Victoria (EPA); Membro independente dos comitês de auditoria 
e risco da Autoridade de Pesca de Victoria e da Autoridade de Canais Regionais 
de Victoria; Membro independente da Rise Governance Advisory Painel da 
Monash University; função de mentor para a equipe executiva da HKA.

PATRICIA DURIGAO
Consultor Executivo

Executivo com mais de 18 anos de experiência e expertise em práticas de 
Governança, Risco, Compliance e Controles Internos. Gestão financeira, de 
pessoas e técnica e qualidade dos projetos. Liderança e gestão de projetos 
de auditoria e consultoria em requisitos regulatórios, controles internos, 
investigação de fraudes, Sarbanes-Oxley, COSO, COBIT, segurança da informação 
e outros. Especialista na prática de Data Analytics. Especialista em ambiente 
de Tecnologia da Informação. Atuou em mais de 20 segmentos da indústria. 
Diretor fundador da ACFE, Capítulo Brasil. Membro associado da ACFE Global 
(Association of Certified Fraud Examiner). Professora convidada da FIA, curso de 
pós-graduação “Análise, Prevenção, Detecção e Riscos de Fraude Corporativa.”

NOSSA EQUIPE GRFC

Especialistas listados em ordem alfabética

MARIA ELENA HURTADO
Consultor Executivo

Maria E. está sediada em Lima, Peru, é contadora, Auditora Financeira, Auditora 
de Controle, Especialista em Contabilidade e Líder Financeiro, com mais de 20 
anos de experiência em empresas de engenharia e construção nos setores de 
mineração, energia, supervisão, infraestrutura, meio ambiente, óleo e gás, 
nacional e internacionalmente. Possuem larga experiência em temas como 
gestão estratégica, planejamento tributário, ampliação de margens, visão de 
melhorias de processos, reestruturação das áreas de logística, RH, Finanças e 
Contabilidade, voltados para a inovação, com capacidade de liderar, direcionar, 
integrar, sistematizar, negociar e formar equipes de trabalho multidisciplinares. 
Maria Elena tem ampla experiência na prestação de serviços de gestão de risco, 
conformidade regulatória, contabilidade forense, fraude, auditoria interna 
e serviços relacionados à perícia contábil. Isso inclui apresentar sua opinião 
profissional por meio de depoimento em tribunais de arbitragem nacionais, 
expressando conclusões.
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ALIANÇAS ESTRATÉGICAS

GABRIELA ALVES GUIMARAES
Aliança Estratégica - FOURETHICS
Como parte de nossa expansão, a CONEXIG formou com sucesso uma aliança 
estratégica com a empresa brasileira FOURETHICS, que apóia a CONEXIG em questões 
relacionadas a Governança Corporativa, Risco, Fraude e Compliance. Gabriela Alves 
Guimarães, representante da FOURETHICS, coordenará sua equipe no desenvolvimento 
de novas oportunidades. Gabriela é advogada certificada pela SCCE / USA como CCEP 
/ I - Certified Compliance and Ethics Professional - Internacional, com significativo 
conhecimento técnico e experiência prática em projetos de compliance de relevância 
e nível internacional. Ela foi responsável por verificar o cumprimento dos principais 
contratos públicos firmados na Rio + 20, com a ONU. Atuou como Compliance Officer 
nas principais multinacionais, tendo implementado ações corretivas e corretivas 
para adequação aos acordos firmados com a DPA do governo dos Estados Unidos. 
EUA - Acordo de Promotoria Diferida / CIA - Acordo de Integridade Corporativa). 
Como consultor, (i) coordenou investigações corporativas para casos emblemáticos 
relacionados às operações da Polícia Federal e Ministério Público: Lava-Jato, Unfair 
Game e Prosthesis Mafia, (ii) elaborou e implementou Programas de Compliance no 
Brasil e no exterior para uma empresas no segmento OIL & GAS, logística hidroviária 
interior, entre outros, (iii) ministrou formação a públicos com mais de 5.000 pessoas e 
gravou vídeos de formação à distância para empresas estatais; (iv) realizou centenas 
de verificações de antecedentes de empresas que atuam no mercado financeiro e na 
economia real, incluindo nos países de Leste; (v) assessoria em processos de fusões e 
aquisições, incluindo aquisições de instituições financeiras.

SIMÓN GUZMÁN
Aliança estratégica
Economista e Administrador de Empresas, com especialização em Administração 
Financeira e especialização em Controle Fiscal; Mestre em Administração e Gestão 
de Empresas (MBA) pela Universidade Internacional de La Rioja (Espanha). Auditor 
certificado pelo IIA (The Institute of Internal Auditors) como Certified Government 
Auditing Professional (CGAP). CFCS Certified Financial Crime Specialist com a ACFCS 
(Association of Certified Financial Crime Specialists). Com cursos e atualizações 
realizados com o Corpo de Polícia Espanhola em temas como Curso de Investigação de 
Crimes Tecnológicos, Curso de Análise Forense, Análise Operacional de Criminalidade, 
entre outros. Professor da Universidad Pontificia Universidad Javeriana, em vários 
programas de especialização a cargo de cadeiras relacionadas com Auditoria Forense 
e Detecção de Fraudes, Governança Corporativa, Riscos, Ética e Contabilidade Criativa. 
Palestrante internacional e palestrante em diversos fóruns de auditoria especializada 
e forense.
Simón conduziu e liderou processos de investigação forense de interesse nacional 
(Colômbia) e auditorias forenses com serviços periciais na região, sempre contribuindo 
com seu amplo conhecimento e experiência na resolução de casos, na aplicação de 
técnicas avançadas de investigação e no acompanhamento durante o processo penal, 
processos cíveis, trabalhistas ou disciplinares, com resultados impactantes e que 
geram valor para as organizações.
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CONEXIG

CONTATO:

Se você tiver alguma dúvida ou gostaria de saber mais sobre nossos serviços, não hesite em nos contatar. 
Nossos especialistas GRFC estarão prontos para responder às suas questões. Aguardamos seu contato.

Disponibilizamos os seguintes dados de contato de nossos líderes e representantes de GRFC:

GUILHERME LIMA
Country Director Brasil
guilhermelima@conexig.com
M: +55 31 99158 1840
T:   +55 31 3565 8629

FELIPE GUTIERREZ
Fundador e Sócio-Diretor, Leader GRFC Global
felipegutierrez@conexig.com
M: +1 786 570 0186
T:   +1 305 204 0919

T  +1 305 204 0919
M +1 786 570 0186 contact@conexig.com www.conexig.com 1001 Brickell Bay Drive Suite 2700

Miami, FL. EE.UU. 33131

angola@conexig.com colombia@conexig.com portugal@conexig.com

argentina@conexig.com ecuador@conexig.com puertorico@conexig.com

australia@conexig.com france@conexig.com spain@conexig.com

brazil@conexig.com mexico@conexig.com southafrica@conexig.com

chile@conexig.com peru@conexig.com usa@conexig.com


