
Como os ataques de crimes financeiros e os perfis de clientes estão sempre em fluxo, as instituições financeiras tiveram que acumular 

soluções pontuais umas sobre as outras para gerenciar novas ameaças, descobrir criminosos difíceis de atingir e manter o compliance. 

Com o tempo, isso resultou em um portfólio inchado de produtos e fornecedores criando altos custos indiretos e impedindo metas 

estratégicas. Agora há uma oportunidade de evoluir da mitigação dos riscos para o estabelecimento da confiança do cliente. Com a 

Feedzai, as instituições financeiras podem proteger todas e quaisquer etapas da jornada do cliente por meio de uma única plataforma 

RiskOps.

A plataforma RiskOps para combater os crimes financeiros

Monitore o risco na abertura de contas, logins, pagamentos e muito mais sem afetar a experiência do usuário final. Nossas 

soluções de fraude e antilavagem de dinheiro usam dados robustos, regras e modelos de machine learning para avaliar com 

precisão os níveis de risco em todos os pontos de contato do cliente em escala. Tudo isso com decisões explicáveis   para os 

reguladores.

Corrija o risco com eficiência e repita o procedimento mais rapidamente em um só lugar. Com gerenciamento de casos integrado 

e análise visual de links, os analistas podem dispor de alertas sem fazer malabarismos com várias ferramentas. Os usuários 

técnicos estão equipados com ferramentas avançadas de ciência de dados na mesma plataforma para reduzir o desenvolvimento 

de modelos de semanas para dias.

Personalize parâmetros de risco, escreva regras e crie modelos para alinhar suas estratégias de crimes financeiros com os 

objetivos gerais da empresa. As estratégias de práticas recomendadas são incorporadas para iniciar a proteção desde o primeiro 

dia, mas você manterá a flexibilidade e a autonomia à medida que as iniciativas estratégicas mudarem.

Proteja toda a jornada do usuário 

Gaste menos tempo gerenciando ferramentas

Proteja o resultado final enquanto apoia as metas de crescimento

Fraude. Antilavagem 
de dinheiro.
Compliance.
Confiança digital.

Prevenção de crimes financeiros

Protegendo empresas com mais de 800 milhões de clientes em todo o mundo
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Principais ofertas

Abertura de contas 
Inclua mais usuários automatizando os processos de 

abertura de contas. Aproveite os atributos de agência 

de crédito, mídia social, e-mail e risco digital para 

avaliar o risco do usuário.

Fraude transacional 
Detecte anomalias em todos os tipos de pagamento, 

como cartões, transferências e muito mais. Identifique 

transações suspeitas exclusivas de cada usuário 

e reduza falsos positivos aproveitando regras e técnicas 

de machine learning de última geração para analisar 

comportamentos transacionais em escala.

Roubo de conta 
Analise os sinais de risco não monetário para 

interromper roubos de contas antes que os fundos 

sejam transferidos. Aproveite os sinais de risco 

de dispositivos, biometria comportamental, rede 

e malware para criar confiança digital sem afetar 

a experiência final do usuário.

Gerenciamento de watchlist 
Screening do cliente
Analise clientes potenciais e existentes em relação a listas 

de sanções globais, PEP, RCA e mídia adversa. Todos os 

resultados são agregados em um só lugar e as listas de 

observação são atualizadas automaticamente.

Monitoramento de transações 
de antilavagem de dinheiro 
Monitore a movimentação de dinheiro em sua base 

de clientes para garantir que os fundos não sejam usados   

para fins ilícitos. Nossa ferramenta integrada de relatórios 

de atividades suspeitas (SAR) preenche automaticamente 

os campos para envio, reduzindo entradas manuais 

e agilizando o processo.

Gerenciamento de watchlist 
Screening de pagamento
Analise as transações em tempo real em relação às listas 

de sanções globais para quantificar os níveis de risco do 

remetente ou destinatário. As watchlists são atualizadas 

automaticamente em alinhamento com as autoridades 

governamentais.Conheça seu cliente (KYC) /Due 
Diligence do Cliente (CDD)
Aprimore sua compliance com Conheça seu cliente 

(KYC)/Due Diligence do Cliente (CDD) usando a 

pontuação de risco evolutiva. Os perfis de risco do 

cliente são atualizados dinamicamente à medida 

que interagem com o seu negócio, reduzindo a 

dependência de revisões periódicas convencionais.

Solicite uma demonstração

Veja nossa tecnologia 
em ação.
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