
Com a confiança de 80% das empresas Fortune 500

Tempo real. 
Omnicanal. 
Dinâmica.

Fraude transacional em cartões

Você cria uma ótima experiência de pagamento.  
Nós o mantemos seguro.

Os cartões de pagamento continuam sendo uma das formas mais convenientes para os consumidores realizarem 
transações, seja no crédito, no débito, pessoalmente ou online. No entanto, os fraudadores também conseguem 
causar danos financeiros nesses canais de cartão. Somente em 2020, houve um prejuízo de USD 149 milhões por 
fraude em cartões de crédito e USD 117 milhões por fraude em cartões de débito. Isso não só gera custos para as 
emissoras de cartões, mas também cria uma experiência negativa e de falta de confiança para os usuários finais. 

Utilize estratégias, regras e modelos de práticas recomendadas para detectar as principais táticas de fraudes com 

cartão, como teste de cartão, roubo de conta, cartões perdidos e roubados, phishing de cartão, skimming e fraude 

de cartão não presente (CNP).

As APIs já prontas para produção geram imediatamente recomendações em tempo real para aprovar ou recusar 

transações com cartão presente e CNP.

Aproveite os perfis hipergranulares para entender o comportamento de pagamento com cartão de cada cliente 

individual. Isso cria avaliações de risco mais precisas e dinâmicas e garante que os alertas sejam gerados apenas 

para transações que são realmente de alto risco. 

Combata os piores esquemas de fraudes em cartão

Interrompa em tempo real fraudes de cartão presente e CNP

Crie excelentes experiências do cliente

https://feedzai.com/pt-br/
https://mint.intuit.com/blog/planning/credit-card-fraud-statistics/
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Ampla cobertura 
Oferece compatibilidade e envia informações 

de pagamento de qualquer tipo de transação 

com cartão, inclusive cartões de débito, de 

crédito e pré-pagos. A cobertura abrange várias 

emissoras de cartões, como Mastercard, VISA, 

AMEX, Discover e UnionPay. 

Poderoso motor (mecanismo)  
de risco 
Ingere e transforma vários fluxos de dados 

e insights de fraude em qualquer canal. 

Enriquece os dados para criar perfis de risco 

hipergranulares que codificam o comportamento 

dinâmico das partes envolvidas em cada 

transação. 

Conformidade 
A API está em conformidade com a ISO 8583 e 

contém campos adicionais que são críticos para 

o gerenciamento eficiente de fraudes.

Gerenciamento de casos
Uma interface de usuário única e intuitiva para 

realizar investigações e alertas de disposição. 

Personalize os limites de pontuação e fluxos de 

trabalho para melhor atender ao seu apetite ao 

risco.

Machine learning
Processa eventos e transações em milissegundos 

e fornece a intligência artificial explicável, 

adicionando uma camada semântica legível  

por humanos à lógica da máquina subjacente. 

Tudo isso  ao mesmo tempo em que se adapta 

continuamente para combater novos esquemas 

de fraude.

Características principais

Reconhecimento da Indústria

Feedzai apontada com um 
ótimo desempenho em Gestão 
de Fraudes em Empresas.

Veja a nossa tecnologia 
em ação.

Solicite uma demonstração

Feedzai nomeada líder 
de mercado em fraude.

Feedzai é eleita a melhor fornecedora de 
plataforma de machine learning antilavagem 
de dinheiro e fraude da categoria.
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