
 

 

 

Juan Valverde, CFI® - é o Diretor e orador para Wicklander-Zulawski & 

Associados, Inc. (WZ) para America Latina. Ele fala três línguas, 

Espanhol, Inglês e Português. 

Juan fez MBA em Negócios Internacionais na Universidade de 

Arkansas em parceria com a Universidade do México. Antes de juntar-se 
ao WZ, Juan trabalhou como Diretor de Prevenção de Perdas com a 

Rent-A-Center do México, localizada em Monterrey. Ele liderou um 
time de quatro regiões, um especialista de segurança e um analista 

LP. Cuidou de 177 lojas, três centros de distribuição e alguns escritórios 
da corporação. 

Valverde tem profunda experiência em prevenção de perdas. Liderou a 
segurança de lojas, incluindo CCTV, sistema de alarme, coleta de dinheiro, guardas, medidas 

preventivas e proteções a executivos para as empresas em que trabalhou. Garantiu que as medidas de 
seguranças adequadas estivessem definidas para todas as novas lojas e ofereceu treinamento aos 

novos empregados. Ele também trabalhou para AMNET Cable and Internet Service, SYKES Latin 
America, AutoZone do México. Ele foi o diretor de prevenção de perdas do distrito dos supermercados 

do Wal-Mart, Inc. International at Global Procurement em Costa Rica e mudou desta posição para Diretor 
Regional de Padrões Éticos America Latina para Wal-Mart. 

Sua experiência pessoal provê uma compreensão da cultura da America Latina junto com a sua 
extensa compreensão de habilidades de entrevista e interrogatório. 

Juan é Entrevistador Forense Certificado CFI®. Para se qualificar a esta função, a pessoa deve 
passar o exame padrão e cobrir uma série de requisitos sobre o processo de entrevista e 

interrogatório. O CFI® demonstra compreender os aspectos legais de entrevista e preparação de 
proficiência em entrevista, comportamento, análises, entrevista de acusação ou não acusação, 

documentação e apresentação dos resultados. O objetivo deste programa de certificação é criar a 

compreensão, universalmente aceitos os padrões profissionais combinados com as medidas objetivas 
da sabedoria de um entrevistador desse padrão. 
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