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AMÉRICA LATINA
SOBRE NÓS
A BRG América Latina reúne especialistas em diversas áreas com profundo conhecimento específico e compreensão
das variadas culturas e práticas de negócios que existem na América Central e do Sul e no Caribe. Com sede
em Miami e com seis escritórios em toda a região, nossa equipe multicultural inclui mais de cem profissionais,
incluindo ex-investigadores de agências policiais, especialistas em inteligência, especialistas em fraudes e
contas forenses, especialistas em regulamentação bancária e financeira e consultores de investimentos, bem
como engenheiros e especialistas em construção.
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Na América Latina, o Diretor Geral e Chefe Regional Frank Holder reuniu uma equipe de profissionais experientes
na Cidade do México, Cidade do Panamá, Bogotá, Buenos Aires e São Paulo, que fornece às empresas, seus
assessores e outros consultores estratégicos informações vitais para a tomada de decisões bem informadas
em ambientes operacionais complexos. Consultor e investigador veterano, Frank Holder dirigiu milhares de
investigações e fornece consultoria para clientes na América Latina e no mundo todo há mais de vinte anos.

A equipe de líderes da BRG na América Latina inclui:
Ernesto Carrasco Ramírez, Managing Director na Cidade do México, é um ex-promotor público com décadas de
experiência no gerenciamento de investigações multinacionais complexas. Ele gerenciou grandes projetos de
business intelligence, de inteligência estratégica e de análise de risco para entidades públicas e privadas.
Arnold Castillo, Managing Director do escritório da BRG em Miami e especialista em segurança e inteligência comercial,
tem mais de vinte anos de experiência na região. Ele trabalha com os principais grupos econômicos e governos da região
em questões anticorrupção, investigações complexas, due diligence, integridade de funcionários e busca de ativos.
Mark Davies, Managing Director em Miami, é especialista em gerenciamento de projetos de construção com experiência
significativa na quantificação e resolução de disputas envolvendo claims, programação e custos.
Laude Jose Fernandez, Managing Director em Bogotá, é um ex-advogado que possui experiência como funcionário
da inteligência colombiana, juiz e profissional da lei federal. Ele também possui experiência em segurança, coleta de
informações, investigações de fraudes e mitigação de riscos em toda a América Latina.
Denise Debiasi, Managing Director no Brasil, é uma contadora forense com experiência em antissuborno e anticorrupção.
Ela divide seu tempo entre os escritórios de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Ron Evans, Managing Director em Miami, é membro das Práticas de Consultoria em Finanças Corporativas e Transações
da BRG. Ele fornece due diligence financeira de compra e venda, avaliações de sinergia, consultoria sobre transações
de carve-out e serviços de gerenciamento de integração financeira principalmente para clientes de private equity em
toda a região.
Richard Fogarty, Managing Director em Miami e Nova York, é um ex-advogado e investigador com décadas de experiência
conduzindo investigações em diversas áreas em toda a América Latina.
Matias Mora Simoes, contador forense e Managing Director no Panamá, tem vinte anos de experiência no fornecimento
de serviços de investigação e inteligência, incluindo investigações antissuborno e anticorrupção, fraudes financeiras,
due diligence e análises relacionadas a lavagem de dinheiro para entidades privadas.
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Matias Nahon, Managing Director na Argentina, é especialista em investigações corporativas e consultoria de gestão
de risco com mais de vinte anos de experiência na região. Ele é especialista em investigações corporativas complexas e
consultoria de gerenciamento de crises, bem como em investigações de contabilidade forense e inteligência de negócios.
O Berkeley Research Group, LLC, inclusive suas subsidiárias, não é uma firma de contadoria pública (CPA) e não presta serviços de
auditoria ou contabilidade pública, nem atesta serviços semelhantes. A BRG não é um escritório de advocacia e não presta serviços
advocatícios. A firma BRG é uma empregadora que oferece igualdade de oportunidades.

