
Com a confiança de 80% das empresas Fortune 500

Existem centenas de watchlists globais e mídia adversa não apenas para verificar, mas também para monitorar continuamente 

os agentes ilícitos. Para alguns, este é um processo tedioso e manual. Para outros, há muito ruído para filtrar com ferramentas 

convencionais usando lógica de correspondência binária. O screening do cliente continua sendo um requisito regulatório inabalável 

e requer avaliações precisas e contínuas para garantir baixo risco para o relacionamento com o cliente. Fique à frente com uma 

solução de screening que eleva os recursos de triagem de seus clientes. A solução de screening de clientes da Feedzai permite que 

você faça uma triagem inteligente, em escala e com flexibilidade de usar suas próprias watchlists e fontes de dados.

Screening confiável que previne agentes ilícitos e detecta 
mudanças nos perfis de risco do cliente

Gerenciamento de watchlist screening de clientes

Contínuo. 
Automatizado. 
Preciso.

Faça um upgrade dos parâmetros binários de correspondência/não correspondência que acionam alertas desnecessários. 

Reduza os falsos positivos usando nosso algoritmo de correspondência difusa, que distingue corretamente 

correspondências próximas e variações de nomes, como equivalência de nomes, transliteração e filtragem fonética.

Use gatilhos personalizáveis para obter notificações precisas. Quando um cliente existente é comparado a uma lista 

de observação de sanções, identificado como Pessoa Politicamente Exposta (“PEP”) ou Parente e Associado Próximo 

(“RCA”), ou aparece na Mídia Adversa, nosso recurso de monitoramento alerta você sobre a mudança no risco.  

Cumpra sem esforço os requisitos da screening com atualizações automatizadas para sua watchlist global 

e necessidades de mídia adversas. Maximize a eficiência, reduza os esforços de aquisição e descarte alertas 

rapidamente com confiança usando fontes de dados agregadas em um ecossistema.

Aumente a precisão do screening do cliente

Remedie o risco do cliente

Mantenha-se em conformidade com dados em que você pode confiar

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


Características principais

Poderosa tecnologia  
de correspondência 
Reduza os falsos positivos por meio de nosso 

algoritmo de correspondência difusa, que 

garante que agentes lícitos não consigam acessar 

usando erros ortográficos ou variações de 

nomes. 

Fontes de dados flexíveis  
e confiáveis 
Rastreie clientes potenciais e existentes usando 

uma combinação de watchlists de sanções 

globais, listas PEP/RCA (com até 40 categorias), 

regra de 50% OFAC e mídia adversa - mantendo 

a flexibilidade para enriquecer listas com dados 

de terceiros, auditados independentemente e 

parceiros de dados credenciados pelo ISAE3000.

accredited data partners.

Gerenciamento automatizado  
de watchlist 
Monitore continuamente os dados mais 

atualizados das watchlists globais para garantir 

a conformidade com as atualizações de sanções 

mais recentes.

Correspondências históricas
Obtenha informações contextuais sobre a 

duração e o tipo de correspondências históricas 

para entidades sancionadas e PEPs/RCAs.

Correção rápida e precisa
Descarte alertas rapidamente usando 

informações contextuais fornecidas pelo 

Gerente de caso Feedzai.

Deployment com um clique
Acelere o tempo de retorno ao implantar novas 

regras e gerencie facilmente atualizações futuras 

por meio de nossa plataforma na nuvem.

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

Veja a nossa tecnologia 
em ação.

Solicite uma demonstração

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

Feedzai reconhecida como 
líder na Matriz SPARK: 
Antilavagem de Dinheiro

Reconhecimento da Indústria
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