
Com a confiança de 80% das empresas Fortune 500

Monitoramento de transações:  
Antilavagem de dinheiro

Como Feedzai 
evolui sua atividade 
suspeita

Como a Feedzai distingue o suspeito real
A plataforma unificada de crime financeiro da Feedzai gerencia todo o ciclo de vida 

do risco usando  uma abordagem de quatro vertentes:

O grande volume de alertas que as equipes antilavagem de dinheiro recebem impacta a produtividade e a eficiência. Vamos falar 

dos relatório de atividades suspeitas ou os SARs, SARs é relatório de atividades suspeitas que em inglês abrevia o termo suspicious 

activity reporting. À medida que o volume de suspeitas aumentam há uma abordagem defensiva de relatório de atividades suspeitas, 

gerando aumentos dos SAR’s e numa postura defensiva, há um arquivamento dos (SARs) relatório de atividades suspeitas, com 

comportamento incomum/não normal) portanto, as equipes não estão se concentrando em alertas genuinamente suspeitos.

Prevenir Detectar Corrigir Cumprir
As estratégias de 

prevenção permitem 
a proteção na 

fase inicial 

Dados baseados em risco, 
cibernético e histórico 

do cliente operam 
de forma coesa

Os clientes capturados 
em crimes financeiros 

são gerenciados de forma 
eficiente e com confiança

Garantir conformidade 
e transparência durante 

toda a jornada

https://feedzai.com/pt-br/


Perfil Segment-of-one

Perfil Hipergranular  
O perfil hipergranular cria uma compreensão única dos 

padrões transacionais de cada cliente em escala. Ao construir 

uma imagem de como é “normal”, qualquer desvio é 

rapidamente identificado e avaliado. 

Explicações da caixa branca 
Explicabilidade embutida 

Explicações legíveis descrevem a lógica por trás das 

pontuações de risco para que você entenda por que o sistema 

tomou sua decisão.  

Anti-lavagem de dinheiro para PME

Fique à frente do cenário regulatório de anti-
lavagem de dinheiro em constante mudança 
Nossos especialistas no assunto, ex-reguladores, líderes de 

conformidade e oficiais de antilavagem de dinheiro são os 

consultores estratégicos que ajudam a alinhar nossa plataforma 

de crime financeiro às suas iniciativas de negócios.  

Pulse

Acompanhe as mudanças de comportamento 
Nosso ambiente de ciência de dados fornece ferramentas 

poderosas, ágeis e altamente controláveis   para gerenciar 

regras e modelos para que sua empresa permaneça ágil 

contra esquemas de lavagem de dinheiro.

Genoma 
Visualize o crime financeiro 
Nossa ferramenta de análise de link visual revela 

relacionamentos de entidade e transação que não são 

facilmente identificados com ferramentas convencionais, 

reduzindo drasticamente o tempo de investigação.

Benefícios e funcionalidades

Fácil de implementar 
Cenários de detecção e interfaces de 
investigação de caso prontos para uso.

Custo-benefício 
Serviços premium e tecnologia 
avançada a um preço competitivo.

Tempo mais rápido 
Agilidade para gerar valor e gerar uma 
Uma experiência agradável, ROI tangível 
na implantação.

Turnkey AI 
Estratégias de dia zero com modelos 
configurados automaticamente.

Via plataforma em nuvem 
aceleramos o monitoramento 
das transações financeiras.

O poder da plataforma em nuvem

Agilidade é fundamental no combate à lavagem de dinheiro 

em um mundo digital em constante mudança. Com a nuvem 

da Feedzai, as instituições financeiras podem atender 

às necessidades e expectativas em constante mudança. 

A implantação em nuvem da Feedzai é amigável. Os modelos 

e a implantação ficam prontos em dias, não em semanas. 

Pronto para melhorar 
seu programa antilavagem 
de dinheiro?

Solicite uma demonstração

sales@feedzai.com          info@feedzai.com         feedzai.com/pt-br
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