
A biometria 
comportamental 

reduz os gastos com 
sistemas antifraude

A biometria 
comportamental 
é um modelo 
altamente disruptivo 
para a detecção 
e o rompimento 
de fraudes em 
plataformas digitais

Essa tecnologia é ca-
paz de detectar ações 
maliciosas em tempo 

real, milissegundos após 
o login do usuário, permi-
tindo a tomada de decisão 
imediata para o bloqueio de 
transações e dos usuários. 
Esta característica, além 
de melhorar sensivelmente 
os modelos antifraude das 
organizações, também tem 
o potencial de reduzir os 
gastos totais com mecanis-
mos de proteção. 

Grande parte das empre-
sas utiliza padrões transa-
cionais para a detecção de 
fraude, ou seja, modelos 
que coletam dados de uma 
transação que são avalia-
dos em bureaus, somados 
às regras de decisão ou de 
aprendizado de máquina, e 
retornam uma pontuação 
de risco. Geralmente essas 
soluções são cobradas por 
transação e os valores não 
são baixos. 

Há empresas que gastam 
dezenas de milhões de 
reais por ano para garantir 
a segurança dos seus pro-
cessos, enviando todas as 
operações para avaliação. 
E é neste momento que a 
biometria comportamental 
pode fazer a diferença na 
redução dos custos. 

Por ser uma solução de 
assinatura anual e fixa, atu-
ando durante a navegação 
do usuário, ou seja, antes 
da transação ser realizada, 
a pontuação de riscos em 
tempo real permite que, 
ao chegar na transação, 
aquela sessão já tenha sido 
identificada em seu grau 
de risco de fraude. Logo, 
sessões com baixo ou alto 
risco podem ser tratadas 
sem necessidade de envio 
para modelos transacionais, 

deixando apenas as ses-
sões com pontuação pouco 
firmes para a identificação 
da fraude. 

Para exemplificar o fun-
cionamento desse sistema, 
vamos supor que a biometria 
comportamental identifique 
claramente que há uma 
apropriação de cadastro, no 
qual o fraudador conseguiu 
acesso a uma sessão de usu-
ário e rapidamente altera 
dados de endereço, e-mail 
e executa uma transação de 
compra com o uso de robôs. 

Esse comportamento será 
certamente detectado como 
alto risco de fraude e, por 
isso, a transação sequer 
precisaria ser endereçada 
para modelos transacionais, 
reduzindo gastos com es-
sas plataformas. Um outro 
exemplo seria o onboarding 
de novos clientes. 

Se o fraudador está usan-
do um dispositivo com 
sistema de automação para 
cadastros em massa, aces-
sando dezenas ou centenas 
de sessões nele, realizando 
os cadastros com uma 
fluência anormal na digi-
tação das informações, a 
biometria comportamental 
irá provavelmente tratá-la 
como alto risco, não sendo 
necessário enviar os dados 
do cadastro para validação 
de veracidade. 

Além disso, por conta dos 
recentes vazamentos de 
dados, é bem provável que 
os modelos transacionais 
aprovem o cadastro, pois 
o fraudador estaria usando 
informações roubadas. 

Sendo assim, os modelos 
de biometria comporta-
mental para detecção de 
fraudes, além de terem a 
capacidade de detectar 
fraudes em tempo real e 
com maior assertividade, 
também podem ser usados 
para redução dos gastos 
gerais das estruturas de an-
tifraude das organizações. 
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em soluções para gestão de riscos, 

compliance, auditoria interna, 
investigação, proteção e privacidade 

de dados.
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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

O início da pandemia foi de grandes desafios. As ten-
dências que estavam previstas para 2021 se adiantaram e 
a digitalização do processo de venda no varejo, além das 
facilidades de pagamento, surgiram como caminho sem 
volta e garantiram crescimento para vários setores, como 
o farmacêutico, por exemplo, que cresceu mais de 120% 
durante o período de pandemia e aumentou o índice de 
contratações, segundo a Associação Brasileira das Redes 
de Farmácias e Drogarias.

Para os empresários que se adiantaram e começaram 
a digitalização, é preciso dedicação no processo, já que a 
abertura de uma loja online se compara a começar uma 
nova loja do zero. “É preciso ter paciência e persistência 
para entrar em um fluxo de melhoria contínua e testes. 
E quem não iniciou a digitalização ainda, mesmo com a 
necessidade de isolamento social, corre grandes riscos de 
ficar para trás. 

Então é preciso oferecer canais de comunicação e compra 
online para os clientes, investir em tráfego orgânico e pago”, 
sugere o diretor de marketing da startup MyPharma, Carlos 
Henrique Soccol. A startup disponibiliza ferramentas para 
o ramo farmacêutico vender online de forma mais fácil e 
segura e conta com diversos parceiros pelo país, facilitando 
e impulsionando as vendas online do ramo farmacêutico.

Além das ferramentas de venda online, as facilidades na 
hora de pagar também ganharam força, seja por meio de 
links, QR Code, Cashback e Pix, que são formas de paga-
mento com bastante aderência nas farmácias. “Algumas 
delas não são tecnologias novas, mas ganharam força com a 
pandemia. Quanto mais meios de pagamentos forem ofere-

Danilo Curti (*)        

Dentro do cenário da 
pandemia, cresceu 
a valorização dos 

canais digitais: em pesquisa 
realizada pelo Banco Inte-
ramericano de Desenvolvi-
mento com 13.250 pessoas 
de todo o território nacional, 
com idade superior a 16 
anos, viu-se que 86% dos 
entrevistados sentem-se 
adaptados ao mundo digital e 
60% preferem ser atendidos 
por algum canal digital. 

Desses, 26% têm preferên-
cia pelo computador e 24% 
acessam as organizações por 
aplicativos de celular. É ine-
vitável que as empresas te-
rão que contar com soluções 
de tecnologia mais adequa-
das para se relacionar com 
o cliente pelo canal digital. 
Ferramentas que consigam 
extrair e analisar dados para 
novos insights de negócio 
serão uma estratégia crucial 
para aumentar as vendas 
daqui para frente, enquanto 
atraem e fidelizam clientes.

Segundo estudo da con-
sultoria Capgemini com 
consumidores de 12 países, 
o consumidor brasileiro é 
o segundo no mundo com 
mais interações com canais 
de atendimento digital base-

O consumidor brasileiro é o segundo no mundo com mais 
interações com canais de atendimento digital.

Neste mês a categoria de Mi-
croempreendedor Individual 
completou 12 anos de exis-
tência. O que poucos sabem é 
que apesar de ser entendida 
como um meio facilitador para 
pessoas conseguirem abrir 
seus próprios negócios, com o 
advento da pandemia causada 
pelo novo Coronavírus e seu 
impacto direto na economia, 
muitos desafios surgiram. 
Segundo João Esposito, CEO 
da Express CTB – accountech 
de contabilidade:

“Dados divulgados pela Jun-
ta Comercial afirmam que nos 
primeiros três meses do ano, 
o Estado do Rio de Janeiro 
registrou cerca de 15 mil novas 
empresas, sendo a maioria 
MEI. No entanto, a realidade 
não é exatamente assim. Pou-
cos são os que realmente estão 
iniciando um negócio. Não é 
difícil perceber a pejotização 
de trabalhos em cargos de 
baixos salários nos números 
divulgados pela Junta. O que 
está acontecendo é uma pejo-
tização desenfreada”.

Atualmente os impostos 
para manter um funcionário 
em regime CLT são altos. 
Pessoas que estão com medo 
dos negócios pararem no-
vamente, por conta da pan-
demia, não querem assumir 
compromissos trabalhistas, 
logo optam por contratar 
um PJ para a prestação de 
serviço. Em um contrato de 
prestação de serviço para 

pessoas jurídicas (PJs), as 
regras são de empresa para 
empresa, sendo possível 
negociar condições.

“Porém, a regra é clara: para 
o PJ não existe subordinação, 
pessoalidade ou habitualida-
de. Ele realiza o serviço na 
hora que define para si”, ex-
plica Esposito, que ressalta: 
“hoje presenciamos empresas 
contratando pessoas jurídicas 
para trabalhar em funções 
que não existem no MEI, 
cobrando horário de trabalho 
e subordinação. Tratam o PJ 
como se fosse um contratado 
via CLT”.

Para o empregador existem 
vários benefícios: não há re-
colhimento de INSS, FGTS, 
pagamento de horas extras, 
férias e 13º. Já para a pessoa 
jurídica e para o Estado o pre-
juízo é alto. Todos os direitos 
conquistados em anos de luta 
pelo proletariado são perdi-
dos e o governo deixa de ter 
os recolhimentos esperados 
mensalmente.

“A única maneira de contro-
lar essa anomalia do mercado 
seria criando uma fiscalização 
prática por parte dos órgãos 
responsáveis. Sem fiscaliza-
ções acontecendo fisicamen-
te, os superintendentes não 
conseguem verificar as em-
presas que estão tocando suas 
operações com MEIs, e não 
com CLTs”, justifica o CEO. - 
Fonte e outras informações: 
(www.expressctb.com.br).

Com a pandemia, empresas 
contratam mais pessoas jurídicas

Atendimentos por canais digitais: 
decisivos para se fechar negócio

Não é exagero dizer que Inteligência Artificial (IA) e ferramentas de análise de dados (speech analytics) 
serão cada vez mais utilizadas

O sistema CRM Omnichan-
nel tem como principal foco 
ações de comunicação, de 
fidelização e de relaciona-
mento com os clientes. Tem 
como base informações de 
dados cadastrais do públi-
co-alvo, bem como registro 
de histórico de compras e in-
terações na operação, entre 
outros meios de contato com 
a empresa. Em empresas de 
serviços, o CRM tem sido 
vital, sendo um importante 
aliado dos times de vendas.

O potencial cliente entrega 
pistas valiosas durante uma 
conversa, especialmente por 
telefone. Analisar cada uma 
das abordagens da equipe 
operacional é algo bastante 
improvável. Por isso, ter o 
apoio de uma ferramenta 
de Speech Analytics que 
processe estas informações 
e as transforme em insights 
estratégicos é o melhor 
caminho para trazer mais 
receita à empresa por meio 
de atualização constante da 
abordagem e personalização 
do negócio. 

Esse tende a ser o futuro 
dos negócios daqui por dian-
te. Ganha quem entender 
isso primeiro e adaptar-se.

(*) - É fundador e diretor de 
Operações da Evollo.
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ados em sistemas de inteli-
gência artificial. A pesquisa 
revelou que 64% dos brasi-
leiros estão em contato com 
canais digitais de comércio 
eletrônico ou serviços que 
utilizam IA. Mesclar solução 
de inteligência artificial no 
atendimento ao cliente e in-
teração com seres humanos, 
tem como objetivo otimizar 
e desburocratizar a jornada 
dos clientes. Para isso, exis-
tem algumas ferramentas 
disponíveis para dar suporte 
ao atendimento das empre-
sas. Quais são elas? Podemos 
citar alguns exemplos:

Os Assistentes Virtuais 

Inteligentes são programas 
projetados para interagir 
com clientes em linguagem 
natural, produzindo resulta-
dos de fácil compreensão na 
forma de texto, hipertexto, 
voz, imagem e multimídia. 
Já Unidade de Resposta 
Audível (URA) evoluída com 
reconhecimento de voz e IA, 
é um modelo especialmen-
te útil em operações com 
muitos departamentos. Seu 
leque de serviços facilita a 
transferência do cliente para 
a área correta, otimizando 
a operação e reduzindo as 
chances de insatisfação de 
maneira significativa.

Digitalização e facilidade de 
pagamento são caminhos sem volta

cidos, maior tende a ser a taxa de conversão. É interessante 
pensar fora da caixa e, para pedidos de alto valor, pensar 
em oferecer opções como boleto bancário”, avalia Carlos.

Antes da pandemia, muitos comerciantes do ramo far-
macêutico não apostavam em tecnologia, por acreditar ser 
uma iniciativa apenas de grandes redes. Mas se não fosse 
a digitalização, muitos empresários de pequeno e médio 
porte teriam ficado para trás neste período. 

“Se as grandes redes possuem capilaridade em volume 
de lojas e no digital, e para o pequeno e médio empresário 
essa abertura de várias lojas é inviável pelo alto giro de 
capital e investimento, a abertura de novos canais digitais 
se torna a solução para atrair mais clientes e gerar rela-
cionamento”, afirma Carlos. - Fonte e outras informações: 
(www.mypharma.com.br).

Não fosse a digitalização, muitos empresários teriam ficado para 
trás neste período.
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